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INLEIDING 

 
Het Bevrijdingsfestival bood voor de tweede keer in het prachtige Park bij de Euromast van 12:30 tot 

23:00 uur een variatie aan live-muziek in combinatie met comedy, debat, dans, Veteranen Speeddaten 

en een uitgebreid kinderprogramma. Het festival is boven de verwachtingen van de organisatie goed 

bezocht op een prachtige maandag met ruim 35.000 feestgangers. Snel na het openen van de poorten 

stroomde Het Park vol in de stralende zon. Met de Spaanse feestband Bongo Botrako kwamen de 

heupen al los, terwijl in de Noorse Zeemanskerk het debat oplaaide over vrijheid van meningsuiting in 

het tot de nok toe gevulde binnenpodium. De 100-jarige Noorse Zeemanskerk participeerde voor het 

eerst mee in het festival en met succes! Een prachtige locatie, waar debat, comedy en intieme optredens 

optimaal tot hun recht kwamen. Tijdens het 5 voor 5 moment werd stil gestaan bij de vrijheid met een 

ontroerende speech van oorlogsveteraan Henk van Riel: “Toen ik in 1945 in Nederland kwam ervoer ik 

voor het eerst wat vrijheid was.” Hierna kon het publiek van alle Bevrijdingsfestivals zichzelf terug zien 

op de grote schermen, omdat er massaal “selfies” waren ingestuurd om de vrijheid door te geven. De 

ingevlogen Ambassadeur van de Vrijheid Gers Pardoel maakte het feest compleet! 

 

Op SENA Talent Stage 

powered by Popunie werd 

het neusje van de zalm van 

lokaal en regionaal talent 

gepresenteerd. All for 

Nothing zette een strakke 

set neer en kon rekenen op 

een grote schare fans, De 

Skaggerz gingen los met 

hun opzwepende ska, 

waarna De Likt afsloot met 

een dampende elektro set. 

Op het veld was er ook veel 

te beleven met een 

programma van dans, 

schminken, proeven en 

ruiken voor de jongste bezoekers tot het beproefde in gesprek gaan met oorlogsveteranen bij Veteranen 

Speeddaten. Op het Plein van de Vrijheid vroegen diverse partijen zoals Amnesty International en 

OneMen aandacht voor het onrecht in de wereld. 

 

De organisatie heeft genoten van een bijzondere sfeer met een fantastisch publiek. De aandacht voor 

de boodschap van het Bevrijdingsfestival was groter dan ooit. De nationale discussie over de waarde 

van Bevrijdingsdag heeft de gemoederen wellicht op scherp gezet, zodat we de betekenis van vrijheid 

nooit zullen vergeten. Na een knallende afsluiting van Karim Soliman (Give Soul) kan er terug gekeken 

worden op een erg geslaagde dag. Door de onverwachte drukte moest er soms lang worden gewacht 

op een drankje of een toiletbezoek, maar de organisatie wil dit uiteraard volgend jaar verbeteren en 

grootster uitpakken in het jubileum jaar. 

 

Namens de Stichting Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, 

Rotterdam, 31 juli 2014. 

“Goed om er bewust bij stil te staan hoe mooi het is dat we in vrijheid leven.” 

- Adrianne de Koning (Algemeen Dagblad) 
 

Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 2014 gezien vanaf de Euromast. 
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1. DOELSTELLINGEN 
 

“Steeds meer mensen vieren Vrijheid in Het Park.”  

- Helmut de Hoogh (Uit in R´dam, Metro Bijlage)  
 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland wil jongeren bewust maken van onze oorlogsgeschiedenis en de 

gevolgen daarvan, alsmede de waarde van vrijheid in onze samenleving. Door laagdrempelige 

activiteiten te organiseren wordt geprobeerd deze doelgroep op deze betekenis  te attenderen. 

 

1.1 DOELGROEP   

Jongeren, starters en gezinnen 

De belangrijkste doelgroep voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland bestaat uit jongeren; kinderen, 

scholieren, studenten en starters op de arbeidsmarkt. Jongeren hebben de toekomst en bepalen dus in 

grote mate de verdraagzaamheid van morgen. Hierbij worden gezinnen met jonge kinderen 

aangesproken met een speciaal kinderprogramma rondom de Dance 4 Freedom Stage.  

 

Via de website, Facebook, Twitter en door vrijwilligers verzamelde e-mailadressen op het festivalterrein 

is een publieksonderzoek van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland verspreid (zie bijlage II 

publieksonderzoek). Dit leverde 230 reacties op. Hieruit kwamen de volgende gegevens uit over de 

achtergrond van onze bezoekers:  

 

De gemiddelde bezoeker van 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland is tussen de 

25 en 29 jaar oud, hoger opgeleid (HBO) en 

woont in Rotterdam. Dit komt overeen met 

onze beoogde doelgroep.  

 

LEEFTIJD 

De gemiddelde leeftijd van de bezoeker van 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland is tussen de 

25 en 29 jaar oud (26%), de leeftijdsgroep 20 

tot en met 24 is het meest aanwezig op het 

festival (27%), hierna jongeren tussen de 15 

en 19 (13%), tussen de 30 en 34 (8%). Maar 

ook oudere zijn vertegenwoordigd met tussen 

de 45 en 49 en 50 en 54  beide 6% en boven 

de 55 7%. Volgens de enquête is maar 2% 

van de bezoekers onder de 15, maar dit 

uiteraard lastig te meten via een online 

enquête, aangezien kinderen deze niet 

invullen.  

 

OPLEIDINGSNIVEAU 

De gemiddelde bezoeker is hoger opgeleid. 

Volgens het publieksonderzoek heeft 34% 

van de bezoekers een HBO opleiding 

voltooid, 19% MAVO/HAVO, 17% 

LBO/VBO/MBO, 13% Universiteit, 12% VWO gymnasium, 2% lagere school en 3% anders.  

Grafiek 1. Leeftijd bezoekers Bevrijdingsfestival ZH 
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WOONPLAATS 

Er worden 14 officiële Bevrijdingfestivals in het hele land georganiseerd, verspreid over de 12 

provinciale hoofdsteden en in Den Haag en Haarlem. Het is dan ook te verwachten dat bezoekers van 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland voornamelijk uit Rotterdam en omgeving komen. Dit blijkt uit het 

publieksonderzoek: 

 

57% van de bezoekers komt uit Rotterdam, 22% uit omgeving Rotterdam (o.a. Capelle a/d IJssel, 

Schiedam, Spijkenisse), 14% uit verdere omstreken in provincie Zuid-Holland (o.a. Lekkerkerk, 

Boskoop, Dordrecht) en 7% buiten Zuid-Holland (Amsterdam, Utrecht, Roosendaal). 

 

1.2 THEMATIEK 

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de 

Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië. Dat er een eind kwam aan de Tweede 

Wereldoorlog vol geweld en onderdrukking. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van 

vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen 

gevochten en zelfs hun leven gegeven. 

Grafiek 2. Opleidingsniveau bezoekers Bevrijdingsfestival ZH. 
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Op de Bevrijdingsfestivals staan we samen stil bij dit gegeven, tijdens verschillende momenten en 

activiteiten. Om te vieren dat we vrij zijn, en om steun te betuigen aan hen die dat niet zijn. Het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei geeft vorm aan herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Alle 14 officiële 

bevrijdingsfestivals worden in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.  

 

 

 

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 

en 5 mei loopt. In de eigen activiteiten en die van lokale comités, betrokken organisaties en scholen en 

als input voor verdieping op de festivals en in debatcentra. Het jaarthema inspireert om herdenken en 

vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit 

wereldwijd. Organisatoren en sprekers gebruiken het jaarthema en de bijbehorende verdiepingstekst 

als inspiratie voor hun voordrachten en activiteiten. 

 

Voor 2014 is gekozen om het jaarthema en de slogan Vrijheid geef je door te blijven gebruiken. Het 

werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de boodschap.  

 

Op het festival kwam het jaarthema 'Vrijheid geef je door' op verschillende manieren naar voren:  

 

• Het poneren van stellingen in de debatten in de Noorse Zeemanskerk waarbij dieper op het thema 

werd ingegaan. 

 

• Verwerkt in de show van Sitdown Comedian Jaap Bressers (Jaap zit in een rolstoel) in de Noorse 

Zeemanskerk. 

 

• Thematische filmpjes op het grote videoscherm naast het Erasmuspodium. 

 

• Bannering op het festivalterrein met inspirerende quotes en leuzen over vrijheid. 

 

• De organisaties die een interactieve stand op het festival hadden belichtten het thema vanuit hun 

perspectief en werkveld, zoals Amnesty International, OneMen en Promedos.  

 

• De presentatoren op de podia brachten het thema onder de aandacht 

 

• De 5 voor 5 podiumactie vanaf het  Erasmuspodium met o.a. een speech van oorlogsveteraan 

Henk van Riel (foto’s boven), waarna de vrijheidsballen over het publiek stuiterde. 

 

Ontroerende speech van oorlogsveteraan Henk van Riel op het Erasmuspodium. 
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• De “Selfie” voor de vrijheid actie, waarbij bezoekers van alle festival zichzelf terug konden zien op 

de schermen tijdens het 5voor5 moment. 

 

• Een optreden van Orchestre Partout; een band bestaande uit vluchtelingen uit verschillende 

landen. 

 

• Het 'veteranen-speeddaten'; gesprekken  tussen bezoekers en veteranen. 

 

1.2 BELEVING VAN HET FESTIVAL 
 
In de doelstelling komt ook naar voren dat Bevrijdingsfestival Zuid-Holland haar bezoekers bewust wil 

maken dat wij in vrijheid leven en de waarde hiervan moeten koesteren. In het publieksonderzoek is in 

de beschrijvingen passend bij het festival door 21% aangegeven dat zij het programma van het festival 

vinden passen bij de boodschap, 70% is neutraal en 9% vind dat dit nog verbeterd kan worden in het 

festival. Dit is een positieve score, maar het festival hoopt dit in de toekomst te kunnen versterken en te 

verhogen. De organisatie blijft altijd op zoek naar organisaties/partijen/programma om de boodschap 

van het festival uit te dragen. Andere beschrijvingen van toepassing op het festival volgens het 

publieksonderzoek waren o.a. Aantrekkelijke Locatie (78%), Prettige Sfeer (73%), Goed Bereikbaar 

(64%), Leuk, Ontspannen Aanbod (58%), Afwisselend Aanbod (49%) en Leuk Publiek (48%). 

 

Verbeterpunten van het festival waren 

volgens het publieksonderzoek het meest 

terug te vinden in: Betere horeca (53%), 

Redelijkere Prijzen (35%), hogere kwaliteit 

van het aanbod (26%). 

 

Na de succesvolle verhuizing van de Parklaan 

naar het Park bij de Euromast in 2013, is het 

festival deze editie reeds kwantitatief en 

kwalitatief opgeschaald om beter aan de 

behoeften van het publiek te kunnen voldoen. 

Het blijkt zelfs dat op een maandag (werkdag, 

geen officiële vrije dag) er meer bezoekers 

kwamen dan ooit te voren, waardoor en 

facilitair en qua capaciteit in 2015 wederom 

een schepje boven op moet. De bezoeker 

geeft het festival gemiddeld een 7,1. Een positief cijfer, maar dat zeker hoger kan als de faciliteiten 

passend zijn bij het aantal bezoekers. Het merendeel van de bezoekers geeft ook aan terug te komen 

volgend jaar. In het publieksonderzoek werd gevraagd of de bezoeker zeker terug kwam volgend jaar 

(46%) en waarschijnlijk wel (34%). 12% van de gevraagde was neutraal met misschien wel, misschien 

niet en slechts 1% gaf aan waarschijnlijk niet terug te komen. 7% van de bezoekers gaf aan dat het 

wederom bezoeken van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland afhankelijk was van bepaalde factoren, zoals 

programma, waar vrienden naar toe gaan en verbetering van de horeca.  

 

Verder heeft de bezoeker gemiddeld €28,20 uitgegeven op het festival, waarbij €0,- tot €100,- euro 

genoemde bedragen zijn. In 2014 is er ook voor het eerste een pinautomaat gefaciliteerd op het 

festivalterrein, waarvan ook gretig gebruik werd gemaakt. Buiten het festival terrein werd gemiddeld 

€13,30 uitgegeven door bezoekers die de stad nog ingingen of van buiten de stad kwamen aan o.a. 

restaurants en vervoer. Genoemde bedragen waren €1,- tot €70,- euro. De bezoeker is het meest via 

vrienden/collega’s/familie (61%) of via Facebook (48%) met het festival in aanraking gekomen. 

 

Authentieke legervoertuigen op het Plein v/d Vrijheid. 
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Tot slot werd in het publieksonderzoek 

gevraagd of men nog op- of aanmerkingen had 

op het festival. Hier waren vele reacties die 

wezen op de tekortkomen van de barren, 

pinmogelijkheden en de wc’s. Echter ook vele 

positieve geluiden over de sfeer, het 

programma (met name ook het SENA Talent 

Stage werd meerdere malen benadrukt als 

veelbelovend talenten podium) en de locatie. 

Verder werd ook genoemd dat het dance blok 

vergroot mag worden en dat er wellicht nog 

een podium bij geplaatst kan worden. Het 

retourbeker systeem werd over het algemeen 

positief gesproken. Het festivalterrein bleef 

hierdoor erg schoon, maar het bleek ook voor 

sommige bezoekers onduidelijk waar zij hun beker in konden leveren en door de drukte was er ook 

tijdelijk een tekort aan bekers. De organisatie heeft het retourbekersysteem als positief ervaren, maar 

geeft als kanttekening dat dit een extra belasting voor het personeel en een prijzige investering vergde. 

De organisatie wil het systeem verbeteren voor de volgende editie en zal hiervoor in overleg treden met 

de Roteb. 

 

  

Divers horeca-aanbod, zoals deze steam pop machine 
(foto boven) en de authentieke pizza corner (foto onder). 
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2. LOCATIE 
“Het is het tweede jaar in Het Park bij de Euromast.  

Dat bleek vorig jaar zelf een hoofdact.” 

- Jasper Scholte (Uit in Rotterdam, Metro Bijlage) 
 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland heeft al op diverse locaties in Rotterdam plaats gevonden. Onder 

andere het Grotekerkplein, het Willemsplein, de Parklaan en sinds vorig jaar Het Park bij de Euromast. 

Een fantastische ruime en groene locatie waardoor het festival kon groeien met een extra podium: het 

Sena Talent Stage powered by Popunie en er meer bezoekers konden worden ontvangen. 

 

Nieuw dit jaar was de samenwerking met van de Noorse Zeemanskerk. De Noorse Zeemanskerk 

bestaat dit jaar 100 jaar en viert dit op 7 en 8 juni en kan uitstekend fungeren als binnenpodium 5 mei. 

Het grootste houten gebouw van Nederland was vroeger een ‘haven’ voor Noorse zeelui en is nog 

steeds een ontmoetingsplek voor verschillende Noorse groepen in de havenstad. Een prachtig gebouw, 

waar het verdiepingsprogramma van 5 mei goed tot zijn recht kwam. Eerdere jaren werd er een tent 

geplaatst voor het inhoudelijke programma, maar de 

kerk bleek een perfecte intieme aanvulling. Door 

bannering met bewegwijzering en flyeraars werden 

bezoekers erop gewezen dat er in de kerk 

programma was. Uiteindelijk met succes, ruim 850 

bezoekers hebben het programma in de kerk 

bezocht.  

 

De Noorse Zeemanskerk kon dit jaar nog niet 

binnen de hekken van het festivalterrein worden 

geïntegreerd, waardoor er nog wel een 

spreekwoordelijke drempel was voor de bezoekers 

om in aanraking te komen met de 

binnenprogrammering. Dit was echter niet te 

merken aan de publieksaantallen in de kerk, deze 

waren zoals aangegeven prima, maar een integratie 

van de kerk binnen festivalterrein zou de 

binnenprogrammering nog laagdrempeliger maken 

en optimaal tot haar recht kunnen laten komen. 
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Het festival terrein was via twee ingangen te bereiken, om de bezoekersstroom zodoende goed te 

kunnen beheersen. De bezoekersaanloop vanaf de zuidkant bleek vorig jaar onderschat. Hier hebben 

we op ingespeeld door extra banners met bewegwijzering aan deze kant van Het Park te plaatsen en 

vrijwilligers in te zetten om bezoekers de goede richting in te wijzen naar de Noord en Oost zijde van 

Het Park, waar zij het festival terrein konden bereiken. Desallniettemin werd ingang Noord in verhouding 

erg veel gebruikt om het festivalterrein te betreden. Voor volgend jaar wordt er nog meer ingezet op een 

betere spreiding van het inkomende en uigaande publiek over de twee ingangen middels bannering en 

informatie op de website, drukwerk etc. 

 

Het festivalterrein is goed bereikbaar en de bezoekers kwamen dan ook voornamelijk met de fiets en 

het openbaar vervoer. Metrostation Leuvehaven en Dijkzigt liggen namelijk op loopafstand van het park, 

ook zijn bus- en tramhaltes in de omgeving. 

 

In 2014 is ook voor de eerste maal een speciaal rolstoelpodium en invalidentoilet toegevoegd aan de 

faciliteiten van het festival. De minder valide bezoekers konden hierdoor nog beter genieten van het 

festival. 

 

 

  

Zicht op het Erasmuspodium en op de achtergrond het Erasmus MC. 
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3. PROGRAMMA 
 

“Het monument van Zadkine laat zien dat oorlog een gat in het hart van mensen slaat.  

Door dat beeld realiseer ik me hoe bijzonder onze vrijheid is.” 

- Ambassadeur van de Vrijheid Gers Pardoel 
 

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland kent vijf modules die samen één geheel vormen. Er is het 

Erasmuspodium, SENA Talent Stage powered by Popunie, het binnenpodium in De Noorse 

Zeemanskerk, het Plein van de Vrijheid en een kinderprogrammering op en rond het Dance 4 Freedom 

Stage. Het festivalterrein ging om 12:30 uur open met o.a. om 13:00 uur Bellitta Carol op het SENA 

Talent Stage, de winnaar van de Grote Prijs van Rotterdam Urban 2013 en dansworkshops voor de 

kinderen gegeven door het Rotterdamse HipHopHuis.  

 

3.1 ERASM  USPODIUM 

Het Erasmuspodium bood een zeer 

divers programma voor een groot 

publiek. Muziek is een essentieel 

onderdeel van het Bevrijdingsfestival 

Zuid-Holland. Door een aantrekkelijk 

muziekprogramma te programmeren 

worden jongeren naar het festival 

getrokken. Dit jaar werd het 

hoofdpodium gesponsord door de 

grote buurman de Erasmus 

Universiteit en is hierdoor heel 

toepasselijk naamgever geworden. 

Naast het podium hangt een groot 

videoscherm dat gevuld wordt door het 

Nationaal Comité met passende clips 

en programma info. 

 

PRESENTATIE: JERRY HORMONE & ELFIE TROMP 

Een van Rotterdams bekendste stelletjes verzorgde een gevatte maar ook sterke inhoudelijke 

presentatie van het Bevrijdingsfestival, want zowel Elfie als Jerry zijn niet op hun mondje gevallen. Elfie 

kennen we o.a. van haar roman Goeroe, columns in de Metro en Jerry speelde in de Rotterdamse band 

The Apers en schreef de meer dan honderd titels tellende kinderboekenserie Borre.  

13:30 – 14:30 RE:FRESHED ORCHESTRA 

Deze bijzondere groep bestaat uit zeer talentvolle Rotterdamse muzikanten uit bekende bands zoals 

die van Gery Mendes en Ntjam Rosie gemixt met klassiek geschoolde studenten van het 

Conservatorium van Rotterdam. RE:Freshed is een initiatief van het Rotterdamse poppodium Grounds 

en de naam staat voor een opgefriste versie van de muziek van de muziekhelden (o.a. Jay-Z) van de 

groep. Een goede opwarmer van het festival.  
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15:05 – 15:50 BONGO BOTRAKO 

De Spaanse band Bongo Botrako is opgericht met maar één doel: van elke dag een feestje maken. En 

met de hyperaanstekelijke mix van rumba, ska, reggae en punk lukte dat uitstekend! Hoewel er een 

groot gedeelte van het publiek zittend genoot van de zon werd er voor het podium al aardig gedanst. 

De Spanjaarden zijn in hun thuisland enorm populair en meten zich met grote jongens als ‘Manu Chao’ 

en ‘La Pegatina’ treden o.a. ook op Lowlands op dit jaar.  

14:55 – 15:05 OPENING MET JEANETTE BALJEU 

Sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. 

In de loop der jaren is de Bevrijdingsvuurestafette uitgegroeid tot 

een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit heel 

Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van 

een estafette door het land te verspreiden. Vanuit Wageningen 

lopen jaarlijks medewerkers van het Ikazia Ziekenhuis met het 

Bevrijdingsvuur naar Rotterdam. De vlamlopers overhandigden 

de fakkel op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland aan de 

locoburgemeester Jeannette Baljeu. Zij ontstak vervolgens het 

Bevrijdingsvuur in Rotterdam met een pakkende toespraak over vrijheid. 

16:15 – 16:55 MY BABY 
 
My Baby (foto rechts) is een opvallend trio: twee 

gitaristen, van wie Cato van Dijck ook zingt, en 

een drummer. Geen bas, geen toetsen, geen 

poespas. My Baby maakt naar eigen zeggen 

“Delta trance Louisiana dub indie funk”, oftewel: 

bluesrock. De Nederlandse talenten vielen in de 

smaak en werden ook meerdere malen  

genoemd als hoogtepunt in het 

publieksonderzoek. De band was dit 

festivalseizoen tevens te bewonderen op het 

grote Zwarte Cross festival. 

16:55 17:00 5VOOR5 MOMENT 

Het jaarlijkse 5 voor 5 moment (foto onder) bestond uit vijf componenten: een videotrack waarin bekende 

en onbekende Nederlanders meezingen met "Dance the War is Over" van The Handsome Poets, de 

presentatoren die het publiek opriepen de vrijheid te vieren, een speech van oorlogsveteraan Henk van 

Riel (ook van Veteranen Speeddaten), een selfie actie en enorme opblaaswereldbollen.  

De presentatoren leidden het 5voor5 moment in. 

Hierna werd de videotrack gestart, waarbij zangeres 

Cato van Dijck van My Baby mee zou zingen. Helaas 

was er een technische storing, waardoor de 

monitoren op het podium niet werkten en Cato niet 

kon inzetten.  

Hierna volgde wel een indrukwekkende speech van 

Henk van Riel, waarbij iedereen aandachtig luisterde.  
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Vervolgens werd het filmpje ingezet met de selfies van de bezoekers, ging de confetti de lucht in en 

werden de wereldbollen los gelaten op het publiek. Een feestelijk moment, dat helaas niet geheel 

vlekkeloos verliep, maar wel een duidelijk verbindend moment is van het publiek en de boodschap van 

Bevrijdingsfestival.  

 

Het publiek kon laten zien dat zij de vrijheid delen door een selfie op een Bevrijdingsfestival te maken 

en deze op facebook.com/5voor5 of in te sturen naar 06 22 98 13 41. De bezoekers konden zichzelf 

terug zien op de grote schermen (scherm bij het Erasmuspodium rechts op foto boven) bij alle festivals 

tijdens het 5voor5 moment! Er werd massaal meegedaan aan deze actie wat zelfs zorgde voor een 

extra filmpje met selfies dat na het 5voor5 moment werd uitgezonden.  

17:30 – 18:00 GERS PARDOEL 
De populaire rapper Gerwin Pardoel (foto links) was dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid 

en bezocht per helikopter meerdere 

Bevrijdingsfestivals. Helaas was er enige vertraging 

opgetreden op zijn tour, waardoor Gers een half uur te 

laat op het podium stond en zijn show iets moest 

inkorten.  

Gers was in 2012 al reeds te zien en te horen op het 

Bevrijdingsfestival, maar bleek deze editie een grotere 

publiekstrekker van jong publiek, het veld stond vol met 

jongeren en gezinnen met kinderen.  

 

 

18:00 – 18:20 BRANDWERK 
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Het Dordtse hiphop collectief Brandwerk kon door het uitlopen van Gers helaas minder lang optreden, 

maar zweepte het publiek in een korte set toch nog goed op met hun vlammende hiphop. De mannen 

waren zichtbaar enthousiast om op te mogen treden voor een groot Rotterdams publiek. 

18:35 – 19:05 BLAAS OF GLORY  

Blaas Of Glory is een hilarische act die de hardrock terugbrengt tot de absolute essentie. Gewapend 

met sousafoon, dwarsfluit, klarinet, lyra, banjo, accordeon, wasbord, akoestische gitaren, snare- en 

bassdrum, veel meerstemmige zang, leggings en pruiken blies deze Heavy Metal Marching Band 

klassieke songs uit de prehistorie van de hardrock letterlijk nieuw leven in. 

19:30 – 20:30 NEW COOL COLLECTIVE  

New Cool Collective staat al ruim 20 jaar bekend om zijn unieke 

mix van jazz, dance, latin en salsa, afrobeat, boogaloo. Het 

collectief trad al over de gehele wereld op en liet haar sporen na 

op de grootste festivals. De uiterst ervaren en professionele 

muzikanten zette een strakke show neer. Met name het oudere 

publiek genoot van de funky jazz onder de bezielende leiding van 

altsax virtuoos Benjamin Herman. 

20:55 – 21:45 MICHAEL PRINS 

De Haarlemse singer-songwriter Michael Prins won in 2013 de 

tweede editie van De Beste Singer-Songwriter van Nederland en 

verkoopt nu elk poppodium in Nederland uit. Door andere 

optredens kon Michael Prins niet eerder op de dag optreden, maar 

voor een “indut” zorgde dit geen moment. Michael Prins en zijn 

voltallige band zette een fantastische show neer. Dit was een 

prima overgang naar de afslutiende DJ die ook door het zacht 

weer ruimschoots gevuld veld voor zich had.  

 

21:50 – 22:50 DJ KARIM SOLIMAN (Give Soul)  

Een Rotterdamse DJ die zijn sporen in de scene in zijn eigen stad al op jonge leeftijd heeft verdiend. 

Met zijn collectief Give Soul heeft hij een grote achterban en deze waren ook duidelijk aanwezig op het 

festival. Het veld bleef tot het einde een dansende massa! 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN ERASMUSPODIUM 

Wederom een afwisselend en sterk programma op het Erasmuspodium met voor ieder wat wils en een 

scherp presentatie duo dat de boodschap van het festival goed overbracht.  In het publieksonderzoek 

werd aangegeven dat men meer ´grote namen´ zou willen zien op het festival. Vanuit bescheiden 

budgettair oogpunt wordt elk jaar ingezet op drie trekkers, evenredig verspreid over de dag. Deze 

bekendere namen worden aangevuld met Neerlands opkomend talent, buitenlandse verrassingen en 

spannende diversiteit in stijl en genres. De organisatie hoopt met de nieuwe locatie en de toename van 

het publiek in Het Park te kunnen groeien in formaat, maar ook in programma. Aangezien volgend jaar 

ook een jubileum jaar is van de festivals wordt ingezet op nationaal bekende Ambassadeurs van de 

Vrijheid en hoopt de organisatie het programmabudget te kunnen vergroten. Een verbeterpunt tot slot 

is de afstemming met Nationaal Comité over het tijdschema van de Ambassadeur van de Vrijheid. Er 

was nu te weinig tijd ingepland voor de route van het vliegveld naar het festivalterrein, waardoor Gers 

Pardoel pas een half uur later kon optreden dan gepland en de nodige stress voor de stagemanager 

met zich mee bracht. 
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3.2 SENA TALENT STAGE POWERED BY POPUNIE 

Voor de tweede keer was het SENA Talent stage toegevoegd aan het programma van 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en het podium heeft zich nu al onmisbaar gemaakt. Een sterk lokaal 

programma ingevuld door de Popunie dat uitermate vaak werd genoemd in het publieksonderzoek als 

een fantastische aanvulling op het festival, waarbij talent met hoofdletters geschreven kan worden. 

13:00 – 13:35 BELLITA CAROL 

De unanieme winnaar van de Grote Prijs van Rotterdam Urban 2013 volgens de jury en het publiek. 

Bellita Carol Wong Loi Sing is een sprankelende singer-songwriter met een passie voor diverse Urban 

muziekstijlen, zoals gospel, jazz en soulmuziek, maar is ook niet vies van een reggaetwist. Een heerlijke 

warme opening met een vrolijke noot in het zonnetje.  

13:55 – 14:30 ORCHESTRE PARTOUT 

De Erasmus Universiteit en Stichting 

voor Vluchteling-Studenten UAF 

presenteerden Orchestre Partout (foto 

rechts). Deze bijzondere band, ooit 

opgericht in een asielzoekerscentrum, 

bestaat uit asielzoekers en 

vluchtelingen uit de hele wereld. In een 

nieuwe omgeving, bevrijd van oorlog en 

onderdrukking, is muziek voor hen een 

universele taal die cultuurverschillen 

overstijgt. Orchestre Partout werd 

geïntroduceerd door Henry Greenfield, 

voormalig vluchteling uit Liberia die met 

steun van het UAF afstudeerde aan de 

Erasmus Universiteit. Het UAF steunt al 65 jaar vluchtelingen bij hun studie en op weg naar werk. 

Orchestre Partout is een gezamenlijk initiatief van Stichting de Vrolijkheid en 5e Kwartier en paste 

perfect bij de boodschap van Bevrijdingsfestival. 

14:40 – 15:25 BERMUDA SQUARE 

Het Rotterdamse indie kwartet Bermuda Square speelde een opvallende mix van diepe vocalen en 

groovy baslijnen. Bermuda Square is een botsing van lichte songs, donker melodieën, ingetogen 

passages en onorthodoxe arrangementen, maar is en blijft vooral heel dansbaar! The Smiths sound in 

een hedendaags The Drums jasje voor een volgelopen veld voor het Sena podium. 

15:45 – 16:20 LIAR'S DICE  

Ze noemen zichzelf de nummer 1 Boozerockband, oftewel lekker vuizige Blues Rock’n’Roll met een 

zweem van Punk uit Rotterdam. Ze willen de wereld niet alleen laten horen hoe rock’n’roll moet klinken, 

maar ook hoe het geleefd moet worden! Een zweterige, rauwe show.  
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16:40 – 17:15 ALL FOR NOTHING  

All For Nothing (foto links) is een metal hardcore band uit Rotterdam 

die al vanaf 2000 haar stempel drukt op de scene. Sinds 2005 is de 

band een nieuwe fase ingegaan met frontvrouw Cindy van der 

Heijden die de vocalen sindsdien op zich neemt. En niet zonder 

succes want ze toeren van poppodia in Europa tot festivals in Azië! 

Snelle melodische hardcore met passionele teksten met een lekker 

hoog meezing (of schreeuw) gehalte met een duidelijke eigen 

aanhang die zich voor het podium verzamelde.  

17:35 – 18:10 THE SWEET RELEASE OF DEATH  

Twee mannen en een vrouw vormen samen het trio The Sweet 

Release Of Death. Ze spelen puntige, pakkende nummers, die 

ergens tussen noise, alternatieve pop, wave en no gaze uitkomen. 

Ondanks dat ze tegen Gers Pardoel moesten opboksen in het 

programma, bleef het SENA veld goed gevuld.  

18:30 – 19:05 THE AFTERVEINS  

Vorig jaar wonnen ze de Grote Prijs van Rotterdam in de categorie bands en dit jaar kwam hun volprezen 

debuutalbum uit. Het Rotterdamse psychedelic wave trio is goed op weg, in hun korte bestaan van een 

anderhalf jaar hebben zij al een stevige live reputatie opgebouwd met o.a. een tour door Frankrijk en 

België. Na Rats on Rafts hebben we hier opnieuw een Rotterdamse band die de toon weet te zetten 

voor een hedendaagse nieuwe golf van scherpe en eigenzinnige muziek. 

19:25 – 20:00 DE SKAGGERZ  

Pompende reggae, ska, hiphop en punk! Zes jonge honden die vol overgave elk optreden transformeren 

in een feest waar je geheid niet uitkomt zonder naar zweet te stinken. En dat gebeurde ook in Het Park! 

Een groot hossend feest voor het SENA podium.  

20:20 – 20:55 DE LIKT  

Rapper Jordy Dijkshoorn (foto rechts), beter bekend als Simon, 

en producers John van Beek en Giorgi Kuiper vormen samen: 

De Likt. Een driemans live act die een mix maken tussen electro, 

italo disco, oldskool house en rap. De Likt staat voor gelikt met 

een vuig randje, een aparte mix van muziekstijlen, live 

synthesizers en een feest op het podium. Kortom een act die het 

SENA podium dampend afsloot! 

In aanloop naar het festival was de komst van het podium nog onzeker door een nieuwe werkwijze van 

SENA waarbij criteria voor de financiering en besteding werden aangescherpt. Niet alleen het 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, maar ook de andere festivals op 5 mei moesten zich hierdoor in 

moeilijke bochten wringen om het podium te kunnen realiseren. Het Nationaal Comité gaat voor 2015 

opnieuw in overleg met SENA over de sponsoring van de festivals. Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 

hoopt op een doorgang van de steun, want het tweede podium is van onmisbare waarde geworden en 

past uiteraard in de lijn van het festival om te groeien.  

Het bijzondere optreden van Orcheste Partout, bestaande uit vluchtelingen, werd mogelijk gemaakt door 

de Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting voor Vluchteling Studenten UAF. De band werd 

geïntroduceerd door Henry Greenfield, voormalig vluchteling uit Liberia die met steun van het UAF 

afstudeerde aan de EUR. De organisatie hoopt de samenwerking met EUR en UAF te intensiveren 

volgend jaar, want het past perfect binnen de doelstellingen van het festival. 
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3.3 VRIJHEIDSPODIUM NOORSE ZEEMANSKERK (BINNENPODIUM) 

De Noorse Zeemanskerk bestaat dit jaar 100 jaar en vierde dit 

op 7 en 8 juni, maar ook door als podium te fungeren van 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 5 mei. Het grootste houten 

gebouw in Nederland was vroeger een ‘haven’ voor Noorse 

zeelui en is nog steeds een ontmoetingsplek voor verschillende 

Noorse groepen. Een prachtig gebouw, waar het 

verdiepingsprogramma van 5 mei goed tot zijn recht kwam.  

De kerk bleek een perfect podium voor de breekbare liedjes van 

singer-songwriters, voor discussies, comedy en theater. De 

organisatie heeft de routing tussen het festivalterrein en de kerk 

aan de rand van Het Park onder de aandacht gebracht met 

bannering en vrijwilligers die flyers uitdeelden. Het eerste uur 

had zeker drukker gekund, uiteindelijk waren er 850 bezoekers 

en daarmee was het inhoudelijke programma buitengewoon 

goed bezocht dit jaar. 

14:00 – 15:30 DEBAT MET STICHTING LOKAAL 

‘De waarde van het vrije woord’. Vrijheid van meningsuiting is 

een centraal concept in de universele rechten van de mens en 

omvat het grondwettelijk recht om in alle vrijheid meningen te uiten. De discussie werd in drie rondes 

gevoerd en bezoekers werden aangespoord mee te doen  hun grenzen van meningsuiting aan te geven. 

Een verhitte discussie waarbij de gemoederen hoog op liepen. Te gast waren o.a. Zihni Ozdil 

(Maatschappijhistoricus). In opdracht van het Bevrijdingsfestival organiseerde Lokaal als educatief 

voortraject diverse scholendebatten op middelbare scholen in Rotterdam. Op een laagdrempelige wijze 

werden de scholieren in aanraking gebracht met de themathiek rondom vrijheid en werden zijn in de 

gelegenheid gesteld hierover te discussiëren onder leiding van professionals. Daarnaast zijn de 

scholieren uitgenodigd ook op het festival zelf aanwezig te zijn. 

15:45 – 16:05 JAAP BRESSERS 

Nederlands eerste Sitdown Comedian zette een eerlijk, oprecht en 

ontzettend grappig optreden neer die aanzette tot nadenken. Jaap (foto 

links) zit in een rolstoel en laat met zijn positiviteit zien dat humor een 

geweldig middel is om te relativeren en mensen te inspireren. 

 
16:20 – 16:50 KUNSTBENDE 

NORWEGIAN BLUE / ATLAS AND THE FOX / AIMÉE TIO 

Muzikale talenten uit de gemeente Zuid-Holland. Allemaal finalisten van de landelijke Kunstbende finale. 

Mooie intieme muziek die tot zijn recht kwam in de prachtige setting van de kerk.  

17:05 – 17:25 MUSIC GENERATIONS 

De jonge en oudere zangers van MUSIC GENERATIONS sloegen de getalenteerde handen in één om 

hun heel verschillende muziekstijlen samen te brengen tot één concert voor VRIJHEID. Wat betekent 

vrijheid voor de ene en wat voor andere generatie. Hoe kleur je je begrip van vrijheid, verzet en 

persoonlijk moed in door middel van muziek? Een interessant optreden, maar kwalitatief minder sterk 

dan de rest van de dag, maar dat is dan ook niet het uitgangspunt van het project. 

Noorse Kerk onderdeel van 

Bedrijdingsfestival 2014 

 

Gebouwd naar een voorbeeld van een 16e 

eeuws Noorse dorpskerk. Geopend in 

1914, in zijn geheel een paar honderd me-

ter verplaatst in 1937, door een (Brits) 

bombardement in 1941 volledig in vlam-

men opgegaan en volgens het oorspronke-

lijke ontwerp exact herbouwd in 1948. 

Officieel een Rijksmonument sinds 1999. 
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17:40 – 18:15 ELKE 

In 2013 won ze met haar rustige folk liedjes de Grote Prijs van Rotterdam in de categorie Singer-

Songwriter op nog maar 19 jarige leeftijd. Een prachtig intiem optreden.  

18:30 – 19:00 KUNSTBENDE 

LOUDER!!! / JOYEUSE MUSABIMANA / AIDA RIZVIC / CELINE RUSMAN / MAAIKE VISSER 

Dans, spoken word en theatertalenten uit de provincie Zuid-Holland en finalisten van Kunstbende. 

Helaas is Joyeuse Musabimana op het laatste moment weggevallen door persoonlijke omstandigheden. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN NOORSE ZEEMANSKERK 

De Noorse Zeemanskerk deed voor het eerst mee met Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en bleek een 

prachtlocatie voor het inhoudelijke programma. Voorafgaand waren er nog enige twijfels waren over de 

aansluiting met de rest van het festival, aangezien de kerk buiten het festivalterrein lag, bleek het 

inhoudelijke programma erg goed bezocht met ruim 850 bezoekers. De eigenaren van de kerk waren 

zelf ook zeer enthousiast over de samenwerking en willen graag volgend jaar weer meedoen met het 

festival. Desalltniettemin wordt er voor volgende editie gestreefd naar een integratie van de kerk binnen 

het festivalterrein, zodat het binnenprogramma nog beter bereikbaar wordt. 

Er was een dynamisch inhoudelijk programma met 

debat, comedy, dans en singer-songwriters. Het debat 

sneed het actuele dilemma van vrijheid van 

meningsuiting aan wat op veel interactie kon rekenen 

met het publiek. Zo veel zelfs dat de gemoederen wat 

verhit waren geraakt. Het debat had inhoudelijk sterke 

gasten, maar geen bekende Nederlanders of bekende 

politici. De organisatie wil zich volgend jaar inzetten 

weer bekende namen te koppelen aan het debat om 

een nog breder publiek aan te spreken. Voor een beter 

bezochte start en inloop van het debat mogelijk te 

maken is het wellicht aan te bevelen om een 

opwarmertje in het programma te programmeren. 

De sit-down comedian trok ook een volle zaal. Comedy bewijst een sterke aanjager te zijn voor de 

boodschap van het festival. Wellicht is het mogelijk het comedy programma volgend jaar uit te breiden.  

Tot slot wil de organisatie ook de mogelijkheid bekijken om de kerk te gebruiken voor zogenaamde 

3voor12 sessies met artiesten van het Bevrijdingsfestival. Dit jaar heeft 3voor12 Zuid-Holland enkele 

clips opgenomen met artiesten van het SENA Talent Stage (Afterveins en Bermuda Square) en 

Erasmuspodium (Brandwerk) in de backstage van de podia en rustige plekken in Het Park net buiten 

het festivalterrein. Wegens geluidsoverlast van de podia waren de mogelijkheden voor de clips beperkt, 

daarom zou de Noorse Zeemanskerk een perfecte locatie zijn hiervoor. De organisatie gaat samen met 

3voor12 Zuid-Holland deze mogelijkheid onderzoeken. 

 

  

Debat en discussie in de Noorse Kerk. 
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3.4 PLEIN V/D VRIJHEID EN DANCE 4 FREEDOM STAGE (KIDS) 
 
DANCE 4 FREEDOM STAGE 

Een openluchtpodium was het 

toneel voor dansworkshops gegeven 

door het bekende Rotterdamse 

HipHopHuis, want Vrijheid mag 

uiteraard gevierd worden met een 

dansje! De twee instructeurs liepen 

rondom het podium om de workshop 

aan te kondigen en zodra de muziek 

aanging stond het veld al snel vol 

met koters. Een zeer geslaagde 

kinderactiviteit! De leerlingen volgen 

het voorbeeld van de docent en 

vergroten hun 

bewegingsvocabulaire. 

JUFFROUW KLIEDER & KLODDER 

Juffrouw Klieder & Juffrouw Klodder reizen door heel Nederland, van kleine feestjes tot grote festivals, 

met de leukste knutselactiviteiten en de mooiste schmink en glittertattoo ’s. Zo ook op Bevrijdingsfestival 

Zuid-Holland. 

SENSELF 

Senself staat voor talentontwikkeling en exposure van mensen met en zonder een (verstandelijke) 

beperking. Senself stimuleert mensen te denken in mogelijkheden en het ‘schijnbaar’ onmogelijke 

mogelijk te maken. Zij programmeerden sitdown comedian Jaap Bressers en daagden 

(jonge)bezoekers uit om hun persoonlijke talenten te ontdekken in het zintuiglab. 

ZINTUIGLAG  

Ontdek je gekje bij het Zintuiglab van Senself (foto rechts). Speciaal 

voor de jonge bezoekers was een gaaf laboratorium gebouwd waar 

je als een ware professor aan de slag gaat. Je kon meedoen aan het 

‘wat proef je proefje’, brouw je eigen ‘geuren en kleuren’ en ga aan 

de slag met een microscopische camera. 

MAX & MARY ANIMATIEFILM INSPREKEN 

Vrijheid is natuurlijk jezelf kunnen zijn, maar stiekem is het natuurlijk ook heerlijk om af en toe jezelf voor 

te doen als iemand anders. Bezoekers konden bij de animatie studio ontdekken hoe goed zij zich 

kunnen inleven in andere en werden uitgedaagd om een scene van een animatiefilm over autisme in te 

spreken. Men kreeg het resultaat mee naar huis. Ook hier was het devies: mensen bewust maken van 

de onvrijheid van anderen met een verstandelijke beperking. 
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VETERANEN SPEEDDATEN 

Wegens groot succes stond het Veteranen Speeddaten (foto linksonder) dit jaar weer op het 

programma. Bij deze korte sessies van vijf tot zeven minuten kunnen de veteranen hun ervaringen met 

de bezoekers delen. Hoe is het nou voor een veteraan om te werken voor vrede, veiligheid en vrijheid? 

Wat voor ervaringen hebben ze er aan overgehouden? Voor al je brandende vragen kun je gerust bij 

het Veteranen Speeddaten langs gaan. Deze 

veteranen hebben over de hele wereld gediend en 

hebben dus de nodige ervaring opgedaan. Op deze 

manier willen de veteranen ook dat jongeren bewust 

worden van vrijheid en hoe het is om in een oorlogsland 

te leven. De veteranen willen hun ervaringen aan een 

positieve boodschap binden. De locatie van het 

Veteranen Speeddaten bleek dit jaar te dicht bij het 

hoofdpodium en zal volgend jaar worden verbeterd. De 

organisatie wil het Plein van de Vrijheid volgend jaar 

verplaatsen naar een rustigere plek. 

XL FOTO EXPOSITIE 

Levensgrote foto’s laten zien hoe Rotterdam in 1945 de bevrijding vierde. In samenwerking met het 

Gemeentearchief Rotterdam is een selectie gemaakt die op de hekken langs het festivalterrein op de 

route van ingang Noord naar de Noorse Zeemanskerk zijn opgehangen. De rits hekken zorgde voor een 

duidelijke verbinding met de nieuwe locatie en tegelijkertijd een welkom voor de bezoekers met de 

boodschap van het festival. De hekken werden in de loop van de dag ook gebruikt als fietsenstalling. 

Indien mogelijk wordt de geplaatste fietsenstalling volgend jaar uitgebreid.  

NGO’S 

Amnesty International, Rode Kruis en Promedos waren de drie instanties die door het Nationaal Comité 

waren aangewezen als partners die een plek kregen op alle bevrijdingfestivals. Hiernaast waren er 

diverse andere partijen, zoals OneMen en Green Peace die een plek op het plein van de vrijheid kregen. 

Hierbij valt het de organisatie op dat de instanties minder moeite lijken te steken in een vernieuwende 

interactie met het publiek. De meeste organisaties presenteren zich in de marktkraam met middelen als 

flyers en stickers om leden te werven. Hierbij viel OneMen duidelijk op met een eigen tent en de 

zogenaamde “TwoMen expedition”, waarbij bezoekers uitgedaagd werden door de obstakelbaan te 

gaan om te beleven wat een OneMen pionier moet doorstaan. De organisatie hoopt de instanties te 

stimuleren meer van dit soort activiteiten te ondernemen, waardoor het Plein van de Vrijheid 

interactiever wordt.  

 

ONDERWATERPRODUKTIES – VRIJHEID IS…. 

Theatergroep Onderwaterpodukties (foto rechts) speelde rond 5 mei 

een theaterstuk in de Arminiuskerk in Rotterdam genaamd ‘Het 

Geheugen van Rotterdam’, over onderduiken in de Tweede 

Wereldoorlog. Op ons festival gingen ze in gesprek met bezoekers 

over de betekenis van vrijheid en kon men zijn of haar gedachten op 

een gedachtewolk schrijven en aan een trusskubus ophangen.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN PLEIN VAN DE VRIJHEID 
 

De organisatie is zeer te spreken over de samenwerking met diverse partijen, zoals Senself en OneMen. 

Deze vernieuwende activiteiten zoeken duidelijk de balans op tussen entertainment en  boodschap die 

erg goed aansluiten bij ons festival. De organisatie hoopt andere partijen te stimuleren om hun werkwijze 

ook te vernieuwen en zal zich hier volgend jaar opnieuw sterk voor maken.  

 

Het Plein van de Vrijheid bleek echter in de drukte te dicht op elkaar en daarbij te dicht op het 

Erasmuspodium te staan, volgend jaar wordt ingezet op een verbetering hiervan 

 

3.5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ALGEHELE PROGRAMMERING 
 

De programmering van het hoofdpodium was divers, maar het ontbrak nog aan een echt grote 

publiekstrekker. Daarnaast zou er nog breder geprogrammeerd kunnen worden, om zodoende met 

name de van oorsprong allochtone jongeren meer te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan 

wereldmuziek, crossovers en urban, 

 

Het SENA Talen Stage kent een ijzersterke lokale programmering en genereert een meer alternatief 

publiek. Het SENA podium kan een nog grotere rol vervullen in de aanvulling van de pluriformiteit op 

het festival. Het SENA Talent Stage zou dus nog meer complementair kunnen worden aan het 

hoofdpodium en vice versa. 

 

Op vrijheidspodium (binnenpodium in de Noorser Zeemanskerk) zouden de debatten meer uitgespreid 

kunnen worden over de gehele festivaldag; dus programmering in blokken met tussendoor optredens, 

comedy, theater etc.. Hierdoor kunnen op verschillende momenten meer bezoekers in aanraking komen 

met inhoudelijke discussie. Ook het werven van bekendere personen zoals spokenword artiesten, 

dichters en politici zouden nog meer de aandacht van het festivalpubliek kunnen trekken. 

 

Het Plein v/d Vrijheid en het nieuwe Dance 4 Freedom Stage vervulden een uitstekende rol, maar kan 

immer worden uitgebreid. Hierbij geniet het faciliteren van samenwerkingspartners de voorkeur. In 2015 

zal er dan ook nog meer worden ingezet op het bundelen van krachten met inhoudelijk  gelijkgezinde 

partijen. 

 

Het Park bij de Euromast biedt tevens nog plaats aan uitbreiding, dus de toevoeging van nieuwe 

podia/programmering behoort tot de mogelijkheden. De programmering moet qua publieksbereik 

aanvullend zijn op het huidige programma en de doelgroep; denk hierbij aan bijvoorbeeld studenten. 
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4. MARKETING EN COMMUNICATIE 
 

 “Wat zou Rotterdam zijn zonder dit soort evenementen.” 

Bezoeker via Facebook  
 

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland worden er jaarlijks diverse middelen ingezet om het 

festival bekend te maken onder bestaand en nieuw publiek. Er zijn dit jaar enkele wijzigingen 

doorgevoerd in de opzet, waarbij de focus werd gelegd op online communicatie naast de basis van 

offline communicatie.  

 

Uit het publieksonderzoek bleek dat de online communicatie ook duidelijk een factor is in de manier 

waarop het publiek in aanraking komt met het festival. 61% van de bezoekers is in aanloop naar het 

festival op de hoogte gesteld door Familie/Vrienden/Collega’s, 48% is in aanraking gekomen via 

Facebook, 29% heeft de website van het festival bezocht, 21% heeft de poster en/of flyer gezien, 12% 

artikelen in kranten/tijdschriften, 4% twitter, 2% TV, 1% instagram, 0% radio en 6% anders. 

4.1 OFFLINE COMMUNICATIE 

Voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zijn diverse offline promotie middelen 

ingezet: 

 

• 5.000 A5 aankondigingsflyers verspreid in Rotterdam en omstreken 

• 400 A2 posters verspreid in Rotterdam en omstreken 

•  250 A0 posters verspreid in Rotterdam en omstreken (foto rechts) 

• 5.000 A5 programmaflyers verspreid op het festival  

• Reportages, aankondigingen en interview op RTV Rijnmond/Funx/3FM 

• Free publicity in kranten, tijdschriften en magazines 

• Werving in het secundair onderwijs in Rotterdam middels de scholentour 

 

De aankondigingsflyers en A2 posters werden verspreid door de lokale ondernemer Cultshot die alle 

cultuur- en uitgaansgelegenheden in Rotterdam aandoet in zijn verspreidingsronde op bakfiets. De A0 

posters werden verspreid in CAR frames van Rotterdam Festivals in en rondom het centrum van 

Rotterdam. De huisstijl blijft een succesvol format waaruit elk jaar wordt voortgebouwd. Duidelijk en in 

het oog springend in het straatbeeld. (zie foto) 

 

Verder is de programmakrant sinds vorig jaar vervangen door een programmaflyer, om kosten te 

besparen, maar ook omdat een flyer overzichtelijker is en makkelijker mee te nemen dan een 

krantformaat tijdens het festival. Er werd dan ook gretig gebruik gemaakt van de flyers die door 

vrijwilligers werden verspreid over het festivalterrein samen met de (vrijheid)vlam stickers om bezoekers 

bewust te maken van de boodschap van het festival. 

  

Verder werd er door het versturen van diverse persberichten en de contacten van JMR diverse free 

publicity gegenereerd bij onder andere RTV Rijnmond, Het Algemeen Dagblad en de Metro. Het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgt voor promotie in de landelijke media. Tijdens en na het festival was 

er ook aandacht in het RTL Nieuws opgenomen vanuit Het Park, Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf 

en meer. 
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4.2 ONLINE COMMUNICATIE 

Voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zijn diverse online promotie middelen ingezet. Naast de website 

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei www.bevrijdingsfestivals.nl als algemeen promotie kanaal van alle 

festivals heeft Bevrijdingsfestival Zuid-Holland ook haar eigen kanalen. Dit jaar is de website van 

www.bevrijdingsfestivalzh.nl vernieuwd. De website was al enige tijd toe aan een vernieuwing en een 

passend uiterlijk bij de nieuwe huisstijl. Er is gekozen voor een one-page stijl, waarbij de bezoeker op 

een pagina naar alle onderdelen kan scrollen. De onderdelen die terugkomen op de site zijn: Nieuws, 

Line-up, Locatie, Praktische informatie, Contact en Sponsoren. Er zijn veel positieve reacties ontvangen 

over de nieuwe website en deze is veelvuldig bezocht in aanloop naar het festival. We zien ook een 

duidelijke stijging vanaf het moment dat de website gepromoot werd door middel van flyers en posters, 

maar ook op facebook en twitter vanaf zaterdag 19 april. Vlak voor het festival en op 5 mei zelf werd de 

website het meeste bezocht met 27.359 bezoeken.  

 

 
 

 

 

In de statistieken is ook terug te vinden waar de bezoekers van de website vandaan komen, voordat zij 

op de website van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland terecht komen. Hier is duidelijk in terug te zien dat 

de meeste bezoekers via www.bevrijdingsfestivals.nl, vervolgens via Facebook, Rotterdam.nl en 

Rotterdamfestivals.nl. Hiernaast in de categorie andere zijn enkele belangrijke links de website van 

band New Cool Collective, blog We Own Rotterdam en Popunie.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit komt ook naar voren wat een belangrijke speler Facebook is in de online communicatie. Er is dit 

jaar intensief gecommuniceerd via Social Media, waaronder Facebook, Twitter en een nieuw kanaal 

Instagram. Het intensieve posten op Facebook in combinatie met acties met partners/artiesten en 

gesponsorde berichten heeft geresulteerd in een ruime verdubbeling van aantal likes van 1000 naar 

2600. Er zijn kaarten acties aangegaan met De Kroepoekfabriek (poppodium dat samenwerkt met 

bevrijdingsfestival voor vrijwilligers), De Kunsthal met passende expositie “De Tweede Wereldoorlog in 

100 Voorwerpen” en Give Soul (het label van de afsluitende DJ Karim Soliman). Door het actief liken 

en delen van de facebookpagina omtrent deze actie werd bijvoorbeeld de actie van Give Soul via 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland door ruim 4.000 mensen gezien.  

 

Grafiek 3. Totalen bezoekers website www.bevrijdingsfestivalzh.nl 

Grafiek 4. Herkomst bezoekers www.bevrijdingsfestivalzh.nl  
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Hiernaast werden artiesten ook actief aangespoord hun optreden op 5 mei te promoten via hun social 

media kanalen. Op 5 mei zelf was het bereik van de pagina het grootst met een totaal bereik van 124.318 

personen (zie Grafiek 3). 

 

 

 

 

Doormiddel van het slim inzetten van Facebook advertenties met aansprekende foto’s van het 

Bevrijdingsfestival werd de zichtbaarheid van de pagina vergroot, maar vooral werd in de campagne 

gefocused op het verhogen van het aantal “Vind ik Leuk’s”, omdat de fans op deze manier gekoppeld 

blijven aan het festival. Naast de advertenties werkten ook de andere acties en het promoten, want 

zoals in Grafiek 4 te zien is, is ook een groot aandeel van de groei “organisch” met op 5 mei een 

duidelijke piek van 190 nieuwe likes. 

 

 
 

 

 

Naast Facebook werd er ook weer actief getweet op Twitter en was er voor dit jaar een Instagram kanaal 

aangemaakt. Op Twitter heeft Bevrijdingsfestival Zuid-Holland nu bijna 300 volgers en op Instagram 

bijna 100. De organisatie hoopt met name het nieuwe kanaal Instagram te ver intensiveren in de 

komende jaren, omdat Instagram het snelst groeiende Social Media kanaal is. 

Grafiek 5. Totale Bereik facebookpagina Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 

Grafiek 6. Groei Vind-ik-leuks Facebook Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 
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Enkele voorbeelden van Instagram posts voorafgaand, tijdens en na het festival:  

 

Tot slot was er nog in de vorm van online communicatie de Bevrijdingsfestival App voor op de mobiele 

telefoon en tablets. De vernieuwde app “5 Mei” is gratis te downloaden in de mobiele stores. De 

applicatie van het Nationale Comite 4 en 5 mei bevatte alle Bevrijdingfestivals, waarbij de festivals zelf 

de inhoud per festival konden invoeren. De Zuid-Holland app is gemiddeld bezocht met 1777 bezoeken. 

De app is aanzienlijk verbeterd qua uitstraling en werking ten opzichte van voorgaande jaren met een 

blokkenschema en Facebook integratie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland is erg blij met de moderne uitstraling van de in 2012 geïntroduceerde 

huisstijl en kreeg wederom veel positieve reacties op de posters en flyers. Door dezelfde 

vormgeving/typografie van de poster en flyer als voorgaande jaren krijgt het festival een grotere 

herkenbaarheid.  

 

De online communicatie voor de editie van 2014 is verder geïntensiveerd. Met de vernieuwing van de 

website (foto volgende pagina) en de aandacht te vergroten op social media worden steeds meer 

mensen online bereikt. Op de Facebookpagina is het aantal volgers in 2012 ruim vervijfvoudigd van 100 

naar bijna 600 fans, in 2013 verder gegroeid van 600 naar ruim 1000 ‘likes’ en in 2014 weer ruim 

verdubbeld naar 2600.  

  

Grafiek 5. Bevrijdingfestival App 5 Mei downloads 
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De organisatie wil deze actieve communicatielijn 

doorzetten in de volgende jaren en ook verder in 

investeren door online advertenties te plaatsen en 

hiervoor meer ruimte in het budget te creëren en 

acties aan te gaan met partners en artiesten. De 

organisatie hoopt hiermee meer bezoekers aan 

zich te binden die als promotors van het festival 

werken door boodschappen te liken, sharen etc. 

Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan andere 

kanalen om een zo breed mogelijk publiek te 

bereiken met Twitter en Instagram.  

 

Het festival werd dit jaar veel opgepikt in de media, 

zoals de Metro, Algemeen Dagblad en De 

Telegraaf. Het programma heeft hier een rol in gespeeld en de groei in Het Park kreeg de nodige 

aandacht. Bijzonder hierbij was ook de uitzending van het RTL nieuws live vanaf Het Park en de 3voor12 

Zuid-Holland sessies met lokale acts van het SENA Talent Stage. 

 

Naast online- en offlinecommunicatie zal het festival meer gaan inzetten op de ´paraplu gedachte´; 

oftewel het aangaan van publicitaire samenwerkingen met organisaties en partijen uit Rotterdam die op 

5 mei bijvoorbeeld wijkinitiatieven initiëren. Door de publiciteit aan één kapstok op te hangen versterkt 

het elkander in het verspreiden van de boodschap, het vergroten van de zichtbaarheid en het 

aantrekken van (nieuw) publiek. 
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5. ALGEHELE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Het 

Park. Enorme aantallen bezoekers, een schitterend en zeer divers programma met vooral mooie 

samenwerkingen, prachtig weer en geen incidenten. De huidige opzet en invulling van de modules 

Erasmuspodium, Sena Talent Stage powered by Popunie, Noorse Zeemanskerk, Plein van de Vrijheid 

en het Dance 4 Freedom Stage pakt goed uit. 

 

Desalniettemin is er ruimte voor verbetering op verschillende fronten. Het Bevrijdingsfestival Zuid-

Holland wordt op deze locatie met mooi weer kennelijk druk bezocht. Dat betekent dus dat de capaciteit 

van het festivalterrein, de horeca en de toiletten hier op voorhand nog meer op moeten worden 

aangepast dan in 2014 reeds was ingezet. De algehele kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de horeca 

en voorzieningen moet naar een nog hoger plan getild worden en de capaciteit van het festivalterrein 

zal uitgebreid moeten gaan worden. Alleen hierdoor kan het publiek goed bediend worden en hen een 

optimale festivalbeleving en inhoudelijke boodschap mee worden gegeven. 

 

Het publiekssamenstelling was overwegend autochtoon te noemen. Rotterdam als stad die de meeste 

nationaliteiten van Nederland herbergt moet hier toch verandering in aan aangebracht kunnen worden. 

Het Bevrijdingsfestival is een feest voor iedereen en de focus moet daarom nog worden gelegd op het 

aantrekken van jongeren met een andere komaf. Maar hier ligt niet enkel een taak voor het festival, 

maar ook voor het Nationaal Comité, omdat alle Bevrijdingfestivals met deze situatie te maken hebben. 

 

Voorts is in 2014 een flinke stap gemaakt in de participatie van samenwerkingspartners in het 

Bevrijdingsfestival, zoals het HipHopHuis, Music Generations, Senself en Onderwaterprodukties. 

Bestaande projecten en activiteiten met thematische raakvlakken met Bevrijdingsfestival kunnen 

facilitair ondersteund worden voor de uitvoering ervan het op het evenement. In het kader hiervan is 

o.a. voor 2015 reeds een intentieverklaring getekend met het About Freedom Festival die ter 

gelegenheid van 70 jaar bevrijding een Bevrijdingstour door heel Nederland organiseren. 

 

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Rotterdam zit op een goed spoor, maar er zijn voldoende 

mogelijkheden om het festival te laten groeien en nog beter voor de dag te laten komen in diverse 

opzichten (thematiek, publieksbereik, kwaliteit, programmatie, publiciteit etc.). Een uitdaging voor 2015 

en verder! 
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BIJLAGE I. ORGANISATIE, BESTUUR EN TAAKVERDELING 
 

De veertien bevrijdingsfestivals in Nederland zijn allemaal gratis, altijd in het centrum van een stad en 

daardoor zeer laagdrempelig voor alle jongeren. De festivals starten op 5 mei in de loop van de middag 

en de programmering loopt door tot in de avond. Elk Bevrijdingsfestival heeft een eigen stichting en 

organisatiestructuur en is in die zin dan ook zelfstandig, alle festivals hanteren echter wel identieke 

uitgangspunten en doelstellingen. Het Nationaal Comité draagt zorg voor de totale samenhang van de 

festivals, ze voeren de nationale coördinatie, zorgen voor de themavoorbereiding en de uitwerking van 

de thema’s op de festivaldag, ook zorgen ze voor de nationale communicatie en de landelijke 

fondsenwerving. 

Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival 

Het bestuur van de Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland geeft jaarlijks de opdracht voor 

het produceren en organiseren van het evenement aan een zelfstandige producent. Het bestuur van 

Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland bestaat op dit moment uit: 

- Oscar van der Pluijm   voorzitter 

- Frits Heijnraets   penningmeester 

- Ronald Coelers   secretaris 

- Nelis Albers    algemeen bestuurslid en vicevoorzitter 

Programmacommissie  

Om een interessante programmering te kunnen blijven bieden is er door het bestuur een 

programmacommissie ingesteld. De taak van deze programmacommissie is om met meerderheid van 

stemmen een uitgebalanceerd programma te bieden binnen de gestelde financiële kaders. Doel is 

tevens om  muziek te programmeren voor alle jongeren uit Rotterdam dus ook met de etnische diversiteit 

zoals die in de stad terug te vinden is. Binnen de programmering worden acts geprogrammeerd die 

aansprekend moeten zijn voor zowel het ‘gemiddelde’ publiek maar ook uitdagend genoeg moet zijn 

voor de verschillende substromingen c.q. de specifieke jongeren doelgroepen. Jong en verrassend 

talent zijn de basis uitgangspunten. De commissieleden leggen via hun persoonlijke netwerk contact 

met andere programmeurs van podia, cultuurinstellingen en evenementen in zowel Rotterdam als het 

land. De programmacommissie bestond voor de editie van 2014 uit: 

- Tom van der Vat   Projectmanager bij de Popunie 

- Ronald Coelers   Secretaris Stichting Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 

- Jasper Scholte   Programmamaker/partner in JMR Produkties 

- Edgar Kapp    Uitvoerend coördinator Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 

- Dave Vanderheijden  Initiatiefnemer & Directeur Hiphop In Je Smoel…. 

Organisatie - JMR Produkties 
 

- Producent/creatieve supervisie: Jasper Scholte 

- Producent/productionele supervisie: Mark Rouwenhorst 

- Coördinator en fondsenwerving: Edgar Kapp 

- Uitvoerend producent: Mark den Hoed 

- Communicatie en productie: Anneloes van den Berg 

- Programmaproductie Erasmuspodium en SENA:Jennifer Buitendijk 

- Programmaproductie Vrijheidspodium: Lis Dekker 

 

Externe partijen 
 

- Horeca: Van Elk Horeca 

- Festivalmarkt: Pro-festi 

- Security advies: Security Control 

- Organisatie debat: Lokaal 
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BIJLAGE II – PUBLIEKSONDERZOEK 

 

PUBLIEKSONDERZOEK BEVRIJDINGSFESTIVAL ZUID-HOLLAND 2014 

Via Surveymonkey 

 
1. Wat is je leeftijd? 

Wat is je leeftijd?  1-9 jaar 

10-14 jaar 

15-19 jaar 

20-24 jaar 

25-29 jaar 

30-34 jaar 

35-39 jaar 

40-44 jaar 

45-49 jaar 

50-54 jaar 

55-59 jaar 

60-64 jaar 

65-69 jaar 

70 jaar en ouder 
 
 
2. Wat is je (hoogst afgeronde) opleidingsniveau? 

Wat is je (hoogst afgeronde) opleidingsniveau?  Lagere school 

MAVO / HAVO 

VWO / Gymnasium 

LBO / VBO / MBO 

HBO 

Universiteit 

Anders, namelijk 
 
 
3. Waar woon je? 

Waar woon je?  Plaats: 
 

ZIP:  
 

 
 
 
 



 

 

EVALUATIE PROVINCIAAL BEVRIJDINGSFESTIVAL ZUID-HOLLAND 

2014  31 

 

 

 
 
 
4. Hoe ben je met het festival in aanraking gekomen? (meerdere antwoorden mogelijk) Via: 

:  Familie/Vrienden/Collega's 

Posters/Flyers 

Artikelen in kranten/tijdschriften 

Radio 

TV 

Website www.bevrijdingsfestivalzh.nl 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Door uitingen van de deelnemende organisaties/artiesten 

Anders, namelijk 
 
 
5. Welke beschrijvingen passen volgens jou bij Bevrijdingsfestival Zuid-Holland? 

 Afwisselend aanbod 

Vernieuwend aanbod 

Kwalitatief hoog aanbod 

Leuk, ontspannend aanbod 

Inhoudelijk passend bij de boodschap van 5 mei 

Vriendelijk personeel 

Prettige sfeer 

Leuk publiek 

Goede horeca 

Aantrekkelijke locatie 

Aantrekkelijke aankleding 

Goed bereikbaar 

Duidelijke informatieverschaffing 

Goede prijs/kwaliteit verhouding 

Internationale klasse 

Anders, namelijk 
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6. Welke punten moet het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland verbeteren om het bezoek 
aantrekkelijker te maken? 

Programma dat anders is dan bij andere festivals 

Hogere kwaliteit van het aanbod 

Leuker, ontspannender aanbod 

Afwisselender aanbod 

Inhoudelijk beter passend maken bij de boodschap van 5 mei 

Betere bereikbaarheid met eigen/openbaar vervoer 

Betere horeca (eten en drinken) 

Betere informatievoorziening tijdens het bezoek 

Vriendelijker personeel 

Aantrekkelijker locatie 

Aantrekkelijkere aankleding 

Redelijker prijzen 

Prettiger sfeer 

Leuker publiek 

Meer aandacht in de media 

Geen verbeteringen nodig 

 Andere verbeteringen, namelijk 
 
 
7. Welk rapportcijfer geef je Bevrijdingsfestival Zuid-Holland? (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend) 
 
 
8. Ben je van plan volgend jaar weer naar Bevrijdingsfestival Zuid-Holland te komen? 

Ben je van plan volgend jaar weer naar Bevrijdingsfestival Zuid-Holland te komen?  Ja zeker 

Ja denk het wel 

Misschien wel, Misschien niet 

Nee denk het niet 

Nee zeker niet 

Dat hangt af van: 
  
9. Hoeveel geld heb je ongeveer uitgegeven op het festival? En hoeveel geld heb je uitgegeven 
voor/na het festival (parkeerkosten/restaurant/hotel etc.)?  
 
10. Wil je nog iets kwijt over Bevrijdingsfestival Zuid-Holland? Wat vond je het leukst? Wat mis 
je? Vertel het ons! 


