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INLEIDING & CONCLUSIE 

 

Het Bevrijdingsfestival bood voor de eerste keer in zijn XL-editie in het Park bij de Euromast van 

12:30 uur tot 23:00 uur een variatie aan populaire livemuziek in combinatie met comedy, inhoudelijk 

debat, dans, “Veteranen Speeddaten”, Radio Freedom, een lifestyle markt en een kinderprogramma. 

Het festival is tijdens deze eerste XL-editie zeer goed bezocht met ruim 50.000 bezoekers. Een 

procentuele groei van 30% in tegenstelling tot 2016. 

In tegenstelling tot de editie van 2016, waarin de organisatie de ‘poorten’ al rond 16:00 uur moest 

sluiten vanwege het bereiken van de maximale capaciteit, konden we tijdens deze editie alle 

bezoekers wel faciliteren. 

Burgemeester Aboutaleb ontstak de vlam op het festival met het vrijheidsvuur wat naar het festival 

was gebracht vanuit Wageningen door de vlamlopers van het Ikazia. 

Tijdens het 5voor5 moment stond het veld voor het nieuwe Erasmuspodium gezellig vol en daar 

maakte presentator Quintis Ristie dankbaar gebruik van door het publiek op te zwepen omdat de 

bezoekers zichzelf terug konden zien op het grote scherm naast het podium door middel van de 

“selfie” actie. Voorafgaand aan dit 5voor5 moment was er een indrukwekkende speech van Karima 

Bouchtaoui, een Marokkaans–Nederlandse, die in haar speech sprak over zelfbevrijding: “Want alleen 

als je jezelf bevrijdt, kun je bruggen slaan.” Om 18:00 uur maakten de Ambassadeurs van de Vrijheid 

De Jeugd van Tegenwoordig het vieren van de vrijheid compleet met een prachtig optreden voor een 

bomvol veld voor het Erasmuspodium. 

Ook het tweede podium, de SENA Performers Stage powered by Popunie, was wederom een succes 

te noemen. Dit podium blijft en is een mooie manier om het neusje van de zalm van lokaal en 

regionaal poptalent te presenteren. In tegenstelling tot voorgaande edities, heeft de organisatie 

ervoor gekozen om dit podium een nog prominentere plek te geven binnen het festival. Een groter 

podium, meer ruimte voor bezoekers, meer bar aanbod, een latere eindtijd en een grote afsluitende 

act (Sevn Alias & Rotterdam Airlines), maakte dat dit podium ook tijdens de 2017 editie een meer 

dan groot succes was. 

Om het festival te vergroten heeft de organisatie twee nieuwe delen van het Park tot zijn beschikking 

gekregen: de Kievitsweide en het terrein rondom de Harbour Club. De Kievitsweide diende als nieuwe 

locatie van het hoofdpodium, en het terrein rondom de Harbour Club was ingericht als nieuwe plek 

voor het Plein van de Vrijheid, ingang en de lifestyle markt. Daarnaast heeft het SENA-podium een 

andere plek gekregen op het ‘oude’ veld, en hebben we hier tevens vanwege de verwachtte 

bezoekersaantallen het foodcourt uitgebreid. 

Ook voor de kinderen was er dit jaar weer veel te beleven: knutselen met Scrap en dansen op liedjes 

met als thema vrijheid tijdens de Kinder Silent Disco En dit alles vond plaats, voor de tweede keer, 

in een heuse circustent van het Rotterdams Volkstheater.  

Voor wat betreft de meer inhoudelijke component ontbrak dit jaar natuurlijk niet het in gesprek gaan 

met de oorlogsveteranen tijdens het “Veteranen Speeddaten”, het blijft ieder jaar toch een 

intrigerend onderdeel om de jongere generaties geïnteresseerd in gesprek te zien gaan met 

veteranen van uiteenlopende achtergrond. Het is een programmaonderdeel wat een aantal jaar 

geleden is bedacht door het Bevrijdingsfestival Rotterdam, en met gepaste trots kunnen we zeggen 

dat dit onderdeel met ingang van dit jaar is uitgerold binnen alle 14 Bevrijdingsfestivals in Nederland. 

In 2017 heeft ook dit onderdeel een prominentere plek gekregen op het festivalterrein, en wel op 

het terrein voor de Harbour Club. De locatie was precies gesitueerd in de doorloop van het Erasmus 

podium en de SENA Performers Stage, waardoor duizenden bezoekers dit jaar in aanraking zijn 

gekomen met het veteranen speeddaten, en er ook meer animo was dan ooit tevoren. 

Helaas hebben wij dit jaar (vanwege de nieuwe indeling terrein en door het niet toelaten van het 

budget) afscheid moeten nemen van de Noorse Zeemanskerk waarin de afgelopen edities het 

inhoudelijk debat werd georganiseerd. De organisatie heeft voor de editie van 2017 gekozen om het 

programma over de thema’s vrijheid en onvrijheid in de wereld te verplaatsen naar een andere 

locatie (Circustent) en op een later tijdstip. Het veranderen van het tijdstip en het verplaatsen naar 

de circustent was een schot in de roos. Het onderdeel werd goed bezocht en de discussies waren van 

een boeiend en inhoudelijk niveau. 

https://www.facebook.com/VVDKarimaBouchtaoui/?fref=mentions
https://www.facebook.com/VVDKarimaBouchtaoui/?fref=mentions


4 

 

Op het Plein van de Vrijheid vroegen diverse partijen zoals Amnesty International en Unicef aandacht 

voor het onrecht in de wereld.  

Radio Freedom was een nieuw onderdeel en was wat ons betreft zeer geslaagd. Dit programma-

onderdeel, dat zich als doel stelt om de onderliggende boodschap van het bevrijdingsfestival – en 

het daarmee samenhangende Nationaal Comité 4 en 5 mei- nog meer uit te dragen. Dit gebeurt door 

het concept vrijheid aan muziek te koppelen op een voor alle doelgroepen toegankelijke wijze. 

Muziek, reportages vanaf het festivalterrein en gesprekken met gasten w.o.de Plaatsvervangend 

Commandant der Strijdkrachten, dhr. Bauer en Burgemeester Aboutaleb en de Commissaris der 

Koningin dhr. Smit. Ook het National Comité was enthousiast over Radio Freedom, wellicht wordt dit 

net zoals Veteranen Speeddaten gekopieerd naar andere Bevrijdingsfestivals. 

De bezoekers genoten zichtbaar van het uiteenlopende programma en dan kun je als organisatie 

alleen maar zeer tevreden zijn: met een groter terrein met meer capaciteit, een breder opgezet 

programma dan eerdere edities, een interessant podium met lokaal en regionaal talent op het SENA 

Performers Stage, een speciaal ingerichte circustent voor het kinderprogramma en debatten en het 

Veteranen Speeddaten op een zeer goede locatie en waar ook dit jaar veteranen hun verhaal deden 

mag gesproken worden over een geslaagde editie. 

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten te benoemen. Een van de belangrijkste verbeterpunten voor de 

editie van 2018 is: het hoofdveld nog efficiënter inrichten, zodat we nog meer ruimte creëren voor 

het publiek.  

Echter kunnen wij wel concluderen dat we, ondanks een groter terrein met meer bezoekers, goed 

hebben ingespeeld op de verbeterpunten van voorgaande jaren zoals meer toiletten en meer 

muntenkassa’s. 

De organisatie kijkt met trots en tevredenheid terug op deze eerste vergrote editie, maar plaatst ook 

kritische kanttekeningen. Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, dat al 25 jaar door Rotterdam wordt 

gehost, behoorde jarenlang tot de kleinere bevrijdingsfestivals van Nederland. Met de verhuizing 

naar het Park onder de Euromast lopen we die achterstand lopen nu razendsnel in. Het is een door 

de stad aangeboden gratis toegankelijk feest voor alle bewoners uit stad en de regio voor alle 

bevolkingsgroepen en alle leeftijden. We zijn de stad erkentelijk dat de subsidie van € 70.000 naar 

€ 93.000 is verhoogd, maar die verhoging weegt niet op tegen de kostentoename. 

De Stichting heeft, ondanks de hogere subsidie, ruim € 15.776 verlies gemaakt wat we kunnen 

bestrijden uit het eigen vermogen maar het is onmogelijk om dit te blijven doen. Als we het  

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland noodzakelijke tot een niveau willen opschalen wat in juiste 

verhouding staat tot de vraag van het publiek én het belang van de stad Rotterdam en haar regio 

dan zal de bijdrage structureel hoger moeten. We kunnen en willen geen onverantwoorde risico’s 

nemen.   

De stichting staat te popelen om de kansen nu te grijpen en een Rotterdam en omgeving waardig 

bevrijdingsfestival te realiseren en vanuit die sterke positie de inhoudelijke boodschap verder te 

ontwikkelen en verdiepen. Eigenlijk loopt Bevrijdingsfestival Zuid-Holland nu pas de achterstand in 

die wij jaren geleden door incidenten en verkeerde locaties hebben opgelopen. Wij vragen de 

gemeente opnieuw goed te onderzoeken of het mogelijk is om deze natuurlijke en onafwendbare 

ambitie te honoreren. Het is een noodzakelijke schaal en ambitiespong om toe te kunnen treden tot 

het ‘linker rijtje’ van de nationale bevrijdingsfestivals. Binnen vijf jaar willen we naast een stevig en 

solide bevrijdingsfestival het festival dieper wortelen in de stad en daarnaast een meer actieve rol 

spelen in de ontwikkelingen van de dodenherdenking 4 mei tot en met het bombardement van 14 

mei.  

 

Namens bestuur en organisatie van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland,  

 

Koen Ten Haken  

Coördinator Bevrijdingsfestival Zuid-Holland  
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DOELSTELLING 
 

DOELGROEP 

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland wil primair vooral jongeren, kinderen, scholieren, studenten en 

starters op de arbeidsmarkt, bewust maken van onze oorlogsgeschiedenis en onze verworvenheden 

welke daar het resultaat van waren. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren willen we deze 

doelgroep op de betekenis en de waarde van onze vrijheid attenderen. Deze doelgroep bepaalt 

uiteindelijk de verdraagzaamheid van morgen. Secundair worden jonge gezinnen met kinderen 

aangesproken met een speciaal kinderprogramma.  

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

terrein heeft er een publieksonderzoek plaatsgevonden, zie voor de resultaten bijlage 2: Publieks-

onderzoek.  

  

THEMATIEK 

Op 5 mei vieren we dat we dat we in ons land 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 barbaarse onderdrukking. 5 mei is ook de dag om ons te 

bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat onze vrijheid ook kwetsbaar is. Voor 

deze vrijheid hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. Op de Bevrijdingsfestivals staan 

we samen stil bij dit gegeven, tijdens verschillende momenten en activiteiten. Om te vieren dat wij 

in vrijheid leven, maar ook om stil te staan bij 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 in 

Nederland worden in samenwerking met dit 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 zowel 4 mei als van 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. 

Binnen het meerjaren-thema ‘Vrijheid geef je door’ legt het Nationaal Comité in 2017 het accent op 

het leggen van relatie tussen persoonlijke verhalen en de Tweede Wereldoorlog. De titel van de 

thematekst luidt: “De kracht van het persoonlijke verhaal” en daar in gaat Arendo Joustra, 

hoofdredacteur van Elsevier, in op hoe je persoonlijke verhalen kan inzetten bij een herdenking of 

viering. 

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

 Door het gebruik van pittige stellingen in de debatten in de Circustent waarbij dieper op het 

thema werd ingegaan; 

 In de programmering van Radio Freedoom 

 Via 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, Unicef en Promedos;  

 De presentatoren die het thema onder de aandacht brachten op de podia; 

 De 5 voor 5 podiumactie vanaf het Erasmuspodium met o.a. een speech van Karima Bouchtaoui, 

waarna de vrijheidsballen over het publiek stuiterde; 

 De ‘selfie’ voor de vrijheid actie, waarbij bezoekers van alle festival zichzelf terug konden zien 

op de schermen tijdens het 5voor5 moment; 

 Het 'veteranen-speed daten': gesprekken tussen bezoekers en oorlogsveteranen uit zowel de 2e 

Wereldoorlog als meer recente Defensie operaties; 

 De inspirerende toespraak van burgemeester Aboutaleb voorafgaand aan het ontsteken van de 

vlam met het bevrijdingsvuur gebracht door lopers van het Ikazia Ziekenhuis vanuit Wageningen 

 

https://www.facebook.com/VVDKarimaBouchtaoui/?fref=mentions
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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 vooral moeten blijven koesteren. Met 

bovenstaande activiteiten vinden wij dat we deze doelstelling bereikt hebben. We zullen ook in de 

toekomst blijven streven om de inhoudelijke boodschap te versterken en te verdiepen, en we blijven 

op zoek naar instellingen/partijen/inhoudelijk programma om deze boodschap optimaal uit te dragen.  
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LOCATIE 

 

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

andere het Willemsplein, de Parklaan en sinds drie jaar in Het Park bij de Euromast. Een ronduit 

fantastische ruime en groene locatie, de allerbeste festival locatie van de stad, met dit jaar voor 

deeerste keer de Kievitsweide en het terrein rondom de Harbour Club erbij. Deze twee nieuwe 

stukken terrein betekende de sinds 2016 gewenste vergroting voor het festival. Het vergroten van 

het terrein bleek een gouden greep. 

De belangstelling voor het festival is in de afgelopen jaren enorm toegenomen, steeds meer 

bezoekers willen het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland bezoeken. Het oude terrein bleek al twee jaar 

lang niet groot genoeg, en leidde in 2015 en 2016 tot het vroegtijdig moeten sluiten van de toegang. 

Nadat de organisatie in 2016 al een eerste poging heeft gedaan om het festival grootser op te zetten, 

maar dit helaas onhaalbaar bleek, is deze vergroting in 2017 wel gelukt en heeft de organisatie meer 

bezoekers dan ooit kunnen faciliteren om gezamenlijk de vrijheid te kunnen vieren. Op het 

hoogtepunt waren er 18.000 bezoekers gelijktijdig op het terrein. 

Om de bezoekersstroom goed te kunnen beheersen hebben we er in de nieuwe opzet voor gekozen 

om een grote ingang te creëren. Deze grotere ingang, en een groter terrein zorgde ervoor dat er 

weinig tot geen lange rijen ontstonden en dat mensen snel naar binnen konden. Er waren dit jaar 

voldoende kassa’s en toiletten wat resulteerde in weinig rijen bij beiden faciliteiten. 

Het nieuwe stuk terrein (de Kievitsweide) bleek als nieuw ‘hoofdveld’ ideaal. De Kievitsweiden kan 

meer bezoekers aan dan het ‘oude’ terrein, waardoor meer mensen hebben genoten van de 

verschillende optredens op het hoofdpodium. En al tijdens deze editie bleek dat we met een groter 

hoofdterrein de maximale capaciteit rondom het hoofdpodium hebben bereikt. Tijdens de optredens 

van De Jeugd van Tegenwoordig en Paul Elstak stonden maar liefst 15.000 bezoekers voor dit podium 

Vanwege de vergroting van het terrein en de daarbij behorende kosten, was de organisatie 

genoodzaakt om het noordelijkste stuk van het Park (het gedeelte bij de Noorse Zeemanskerk) ‘op 

te offeren’. Hierdoor moesten wij voor dit jaar helaas afscheid nemen van de Noorse Zeemanskerk 

als locatie. Deze locatie was afgelopen jaren de thuisbasis van het inhoudelijk programma. Mede 

hierdoor hebben wij het inhoudelijk programma moeten verplaatsen naar de circustent die gesitueerd 

was bij het foodcourt.  
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PROGRAMMA 

 

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

Erasmuspodium, SENA Performers Stage powered by Popunie, de Circustent t.b.v inhoudelijk 

programma, het Plein van de Vrijheid en een kinderprogrammering. Het festivalterrein ging om 12:30 

uur open met o.a. het kinderprogramma van SCRAP en het Plein van de Vrijheid en om 13:00 uur, 

voor de jongeren, MAAN op het Erasmuspodium. Hieronder een korte beschrijving & conclusies en 

aanbevelingen per podium,  

 

ERASMUSPODIUM 

 

Presentatie:   QUINTUS RISTIE  

13:30 – 14:00  MAAN (THE VOICE OF HOLLAND) 

14:15 – 14:25  OPENING MET BURGEMEESTER  

14:25 – 15:15 EPHEMERALS  

15:40 – 16:30 MISTER AND MISSISSIPPI 

16:55 – 17:00 5VOOR5 MOMENT 

17:00 – 17:30 BFAKE 

18:00 – 18:30 DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG 

18:55 – 19:50 LUCAS HAMMING 

20:15 – 20:55 THROES + THE SHINE 

21:00 – 22:00 PAUL ELSTAK 

22:00 – 23:00 VATO GONZALEZ & MC TJEN 

Wederom een afwisselend en sterk programma op het grootste podium van het festival: het 

Erasmuspodium. Een programma met voor ieder wat wils. Ook voor de editie van 2017 heeft de 

organisatie gekozen voor Quintus Ristie als presentator. Voor het derde opeenvolgende jaar bracht 

is hij het ‘gezicht’ van het Erasmuspodium en brengt hij op een humoristische manier de boodschap 

van het festival over op het massaal toegestroomde publiek. Zoals al aangegeven in de evaluatie 

van 2016 wil de organisatie, door de nog steeds groeiende belangstelling, niet alleen groeien in 

omvang (zoals in 2017 is gedaan) maar ook in een beter programma. In het publieksonderzoek en 

via social media komt nog steeds naar boren dat het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in vergelijking 

met andere bevrijdingsfestivals weinig ‘grote’ namen heeft. Zoals gezegd is doelstelling 1: groeien 

qua omvang in 2017 behaald. Doelstelling 2: een beter programma, is (vooral door budgettaire 

redenen) nog niet gehaald. Het programma was met artiesten als MAAN, Paul Elstak, Lucas Hamming 

en Vato Gonzalez al ‘jonger’ dan de afgelopen jaren, echter zijn dit nog niet de echte ‘grote’ artiesten 

zoals het publiek wenst. De organisatie zal hier, wanneer de financiën toereikend zijn, langzaam aan 

naar toe moeten gaan werken. 

 

SENA PERFORMERS STAGE POWERED BY POPUNIE  

13:00 – 13:30  DAIMY LOTUS  

13:55 – 14:25  JO GOES HUNTING  

14:50 – 15:20  THE COSMIC CARNIVAL  

16:40 – 17:10  IQUANA DEATH CULT 

17:35 – 18:05  GOLD 

18:30 – 19:00  THE JERRY HORMONE EGO TRIP  

19:25 – 19:55  ORDER OF EMPEROR  

20:20 – 21:05  ROTTERDAM AIRLINES: SEVN ALIAS, JAIRZINHO EN KEVIN  

21:05 – 22:00  NINO & FRANKIE 

Voor de vijfde keer was het SENA Performers stage toegevoegd aan het programma. Vanaf het begin 

wordt de programmering ingevuld door de Rotterdamse Popunie, een bekende partij in Rotterdam 

op het gebied van lokaal en regionaal talent. Sinds de invoering van dit podium staat dit podium 

bekend als bijzonder interessant. Het trekt een grotendeels eigen publiek en heeft een afzonderlijke 

sfeer en identiteit. Ieder jaar werd het drukker en drukker rond dit podium. De organisatie heeft er 

daarom voor gekozen om dit podium een prominentere plek te geven op het terrein, en het nog 
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meer als een volwaardig podium te zien. Dit betekende dat het podium groter is geworden (qua 

oppervlakte verdubbeld), het een nieuwe plek op terrein heeft gekregen zodat meer publiek kon 

genieten van de muziek en we ‘grotere’ namen zoals Sevn Alias aan het einde hebben 

geprogrammeerd, zodat het wat ‘druk’ van het hoofdpodium zou halen. 

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland hoopt ook voor 2018 op continuatie van dit podium wat tot stand 

kan komen door nationale subsidiering door SENA, een goed geprogrammeerd tweede podium blijft 

wat de organisatie betreft blijft essentieel.  

 

DEBATTEN & KINDERPROGRAMMA / CIRCUSTENT 

12:30 – 14:30  SCRAP XL 

13:30 -  15:00   KINDER SILENT DISCO 

15:30 – 17:00  VRIJHEIDSDEBAT STICHTING LOKAAL 

17:30 – 18:00  WOUTER MOL (SENA) 

19:00 – 23:00  DANSVOER (SILENT DISCO) 

De Circustent van het Rotterdams Volkstheater diende dit jaar voor de tweede keer als locatie binnen 

het festival. In tegenstelling tot voorgaande editie toen hij alleen diende als locatie voor de 

kinderprogrammering en Dansvoer (Silent Disco), is de circustent in 2017 ook gebruikt als locatie 

voor de debatten ism. met Lokaal. Ook dit jaar heeft deze locatie zichzelf bewezen, en gaan wij deze 

ook volgend jaar weer inzetten. De tent bleek een ideale locatie voor zowel de kinderprogrammering, 

Silent Disco en debatten, en pas qua uitstraling precies in de sfeer die de organisatie wil uitstralen. 

Ook dit jaar sneed het debat actuele dilemma’s van vrijheid over de gehele wereld aan wat op veel 

interactie kon rekenen van het publiek en gasten.  

 

PLEIN VAN DE VRIJHEID 

12:30 – 19:00   POP-UP MARKET 

12:30 – 19:00   IDEËLE ORGANISATIE ZOALS AMNESTY, PRODEMOS EN ONEMEN 

12:30 – 17:00   VETERANEN SPEEDDATEN 

 

Het inhoudelijke programma kwam op de ‘nieuwe’ locatie goed tot zijn recht. Ook dit jaar waren we 

zeer te spreken over de samenwerking met diverse partijen, zoals OneMen , Veteranen Sociëteit Den 

Haag en het Veteranen instituut. Voor de editie 2018 zal de samenwerking tussen het 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en het Veteraneninstituut worden geïntensiveerd om een nog breder 

scala aan veteranen (ook de jonge nieuwe veteranen) naar het festival te krijgen om hier hun verhaal 

te kunnen doen aan de geïnteresseerde bezoeker. 

Al deze activiteiten zijn voor het evenement essentieel om de balans te bewaren tussen 

entertainment en inhoudelijke boodschap.  
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KUNSTBENDE 

14:00 – 19:00  KUNSTBENDE (FINALISTEN) 

Al jarenlang geeft het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland de jonge winnaars van de Kunstbende de kans 

om zichzelf aan het grote publiek te tonen. Normaliter traden zij op in de Noorse Zeemanskerk, maar 

voor de editie van 2017 hebben zij een ‘eigen’ plek op het terrein gekregen, alwaar de winnaars en 

overige talenten in de categorieën muziek, taal & theater hun kunsten konden vertonen. Deze ‘eigen’ 

plek genereerde meer publiek dan ooit, en de organisatie is dan ook voornemend om ook dit 

onderdeel volgend jaar terug te laten keren. 

 

RADIO FREEDOM 

13:00 – 22:00  RADIO FREEDOM 

In 2017 lanceerde het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland het fonkelnieuwe programma-onderdeel 

Radio Freedom. Geheel in de stijl van de iconische televisieserie MASH werd op het festivalterrein 

een zogeheten Romneyloods getransformeerd tot on-site radiostation.  

In samenwerking met de lokale Rotterdamse radiozender Studio Maasstad werden vanuit deze 

festivalstudio gedurende de gehele dag radio-uitzendingen verzorgd. Naast muziek werden tijdens 

deze uitzendingen onderliggende thema’s van het bevrijdingsfestival onder de aandacht gebracht, 

zoals vrijheid van meningsuiting en de rol die muziek speelt in de strijd tegen repressie. Radio 

Freedom kan terugkijken op een zeer geslaagde eerste editie; veel bezoekers wisten de studio te 

vinden en in het na afloop van het festival afgenomen publieksonderzoek gaf ruim 13% van de 

bezoekers aan dit festivalonderdeel te waarderen. De organisatie is dan ook voornemens om dit 

onderdeel in volgende edities voort te zetten en eventueel uit te breiden.  
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HORECA 

 

THE FOOD LINE-UP 

Op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland werd opnieuw een divers en uiteenlopend assortiment aan eten 

en drinken aangeboden. Voor alle smaken wat wils: van Pizza, Frites tot Saté en Crêpes. Ook dit jaar 

is er opnieuw de nadruk gelegd op creatieve catering die ook een bijdrage waren voor de beleving 

op het festival. Op het veld bij het SENA podium was een groot foodcourt met diverse zitgelegenheid. 

Ook is er voor deze editie voor gekozen, om meer foodtrucks te verspreiden over het terrein. Op het 

veld bij het Plein van de Vrijheid was een kleine food court met (kinder)snacks, koffie en ijs, en bij 

het Erasmuspodium, een door de organisatie genoemde ‘foodstraat’ met diverse snacks.  

 

WATERPUNT EVIDES 

Het derde jaar van een driejarige samenwerking tussen de collectieve drinkwaterbedrijven in 

Nederland en de 14 bevrijdingsfestivals. Tijdens de festivals zorgen de drinkwaterbedrijven collectief 

voor kraanwater. Niet eerder waren er zoveel organisaties betrokken op één dag in een 

samenwerking rond kraanwater: Vitens, PWN, Brabant Water, Waterbedrijf Groningen, Dunea, 

Evides Waterbedrijf, Waternet, WMD en WML plaatsen watertappunten op de diverse festivals waar 

bezoekers kraanwater kunnen tappen. De bedrijven doen dit vanuit de campagne ‘Kraanwater graag’ 

waarmee ze aandacht vragen voor al het goede van kraanwater: het is van topkwaliteit, duurzaam 

én gezond. De gehele dag konden mensen hier gratis bekers met drinkwater halen. 

 

RETOURBEKERS 

Bezoekers konden 50 bekers inleveren voor ½ consumptiemunt. Dit werd voornamelijk door kinderen 

gedaan, maar ook door volwassen bezoekers die hun bekers opspaarde. Er waren twee inleverpunten 

op het terrein. 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN HORECA 

Ook dit jaar waren er veel positieve reacties op de horeca. Er was een divers en hoogstaand aanbod 

van catering en genoeg aanbod. Zowel voor wat betreft de food als drank. Echter heeft de organisatie 

voor het eerst in jaren gemerkt dat er, mede doordat er geen tot weinig rijen stonden bij de ingang 

een duidelijke tweedeling was op de dag qua bezoekers. Rond etenstijd zijn veel ‘dagbezoekers’ 

weggegaan, en kwamen er veel nieuwe ‘avondbezoekers’ richting het terrein. Naast de wisseling van 

dag- naar avondbezoekers was het in tegenstelling tot voorgaande jaren een relatief koude dag. Dit 

betekende dat mensen niet lang bleven hangen. Helaas zijn bovenstaande redenen te zien in de 

omzet van de food (en gedeeltelijk ook drank). Wij kunnen dan ook concluderen dat er in 

tegenstelling voorgaande jaren gemiddeld per bezoeker aanzienlijk minder is besteed. 

Met het vergroten van het terrein, de grotere capaciteit en meer bezoekers dan ooit, bleek wel dat 

de organisatie voldoende muntenkassa’s heeft ingezet. Hierdoor zijn de wachtrijen bij de kassa’s 

beperkt gebleven en was het voor iedereen mogelijk was munten te kopen en deze te besteden bij 

de diverse horeca punten (zowel food als drinks). 
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MARKETING EN PUBLICITEIT 

In de weken en maanden voorafgaand aan het Bevrijdingsfestival zijn er uiteenlopende offline en 

online promotiemiddelen ingezet om het evenement kenbaar te maken onder bestaand en nieuw 

publiek. Net als voorgaande jaren is er in 2017 wederom sterk ingezet op online promotie van het 

evenement. Daarnaast zijn ook de gebruikelijke offline communicatiemethodes van stal gehaald. 

Denk hierbij aan een breed in de regio uitgezette poster- en flyer campagne. Deze campagne 

omvatte:  

 5.000 A5 aankondigingsflyers verspreid in 

Rotterdam en omstreken.  

 400 A2 posters verspreid in Rotterdam en 

omstreken met naast horeca en cultuurlocaties een 

scholenronde.  

 300 A0 posters verspreid in Rotterdam en 

omstreken.  

 10.000 A5 programmaflyers verspreid op het 

festival.  

 Reportages, aankondigingen en interview op RTV 

Rijnmond/Funx/3FM.  

 Free publicity in kranten, tijdschriften en magazines.  

 

VERSPREIDING POSTERS & FLYERS 

De bestaande huisstijl is ook dit jaar weer een herkenbaar format gebleken, die de verschillende 

festivals in Nederland op een succesvolle wijze aan elkaar verbindt. Deze huisstijl is dan ook 

doorgetrokken in alle offlinecommunicatie uitingen van het Bevrijdingsfestival. De verspreiding van 

de flyers en posters is ook dit jaar weer uitbesteed aan voornamelijk lokale ondernemers en 

instanties. Zo verspreidde de lokale ondernemer Cultshot honderden A2-posters en duizenden 

aankondigingsflyers in cultuur- en uitgaansgelegenheden in de Regio Rotterdam, daarnaast maakte 

voornoemd verspreider veelvuldig gebruik van videoschermen in diverse etalages. De Kultuurkoerier 

– tevens een ondernemer uit het Rotterdamse – concentreerde zijn inspanningen op de verspreiding 

van flyers op diverse middelbare scholen in de regio, om zodoende onze primaire doelgroep 

(jongeren) te bereiken. De A0 posters werden verspreid in CAR frames, Kooyman zuilen en 

Centercom (zie foto) frames in en rondom het centrum van Rotterdam. In totaal worden er met de 

75 Centercom vlakken gemiddeld ruim 555.883 mensen tussen de 13 en 75 jaar bereikt in zeven 

dagen. Deze mensen zien in deze periode de reclame gemiddeld 2,5 keer, wat resulteert in meer 

dan 1,3 miljoen contacten. Bovendien wordt met deze campagne 43% bereikt in de regio Rotterdam. 

  

FREE PUBLICITY  

Naast de verspreiding van posters en aankondigingsflyers werd voorafgaand aan het festival free 

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

aankondiging van de Ambassadeurs van de Vrijheid ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ werd breed 

opgepikt door zowel de lokale en landelijke media. Onze inspanningen aangaande het genereren van 

free publicity werden ook dit jaar weer versterkt door de uitgebreide promotie-inspanningen van Het 

National Comité 4 en 5 mei. Het persbericht dat direct na afloop werd verstuurd genereerde eveneens 

de gewenste aandacht. Zo publiceerde onder meer het Algemeen Dagblad een artikel over het 

succesvolle verloop van het evenement. 

 

ON-SITE COMMUNICATIE 

Sinds 5 jaar is de programmakrant vervangen door een programmaflyer, omdat laatstgenoemde 

overzichtelijker is en voor minder vervuiling op het festivalterrein zorgt dan de krant. Tijdens de 

afgelopen editie is voor het eerst geëxperimenteerd met de zogeheten Woov-app. Met deze 

toepassing konden bezoekers het gehele programma downloaden op hun mobiele telefoons en 

bovendien gaf het hen de mogelijkheid hun vrienden en kennissen te vinden op het 

evenemententerrein middels geolocatie. Daarnaast verschafte het de organisatie waardevolle 

inzichten in de bezoekersstromen op het festivalterrein.  
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Op het grote videoscherm (naast het Erasmuspodium) werd ook dit jaar weer het programma van 

het hele festival uitgezonden. Daarnaast bood dit scherm een in het oog springend platform voor 

de verspreiding van het motto van het National Comite 4 en 5 mei: ‘Geef Vrijheid Door’.  

 

ONLINE COMMUNICATIE 

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

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei www.bevrijdingsfestivals.nl als algemeen promotiekanaal van 

alle festivals heeft Bevrijdingsfestival Zuid-Holland ook haar eigen kanalen.  

De website van www.bevrijdingsfestivalzh.nl is drie jaar geleden geheel vernieuwd. De website is nu 

volledig in lijn met 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. Het werken met de website 

is nu veel eenvoudiger en doeltreffender geworden.  

De website www.bevrijdingsfestival.zh is in de aanloop naar het festival wederom vaker bezocht dan 

vorige jaren. In 2014 waren er ruim 11.000 en in 2015 bijna 18.000 bezoekers, in 2016 waren er 

ruim 27.000 bezoekers van de website en in 2017 steeg dit aantal naar ruim 32.000 bezoekers. 

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 – net als in voorgaande jaren - via bevrijdingsfestivals.nl komen, 

vervolgens via mobiele Facebook en Facebook, Rotterdam.nl en Rotterdamfestivals.nl. In de 

categorie ‘Andere’ zijn enkele belangrijke links nu.nl, wattedoenin.nl, rijnmond.nl en 

rotterdamviertdestad.nl. Opvallend is dat het aantal bezoekers dat de website via facebook bereikt 

dit jaar wederom is toegenomen. 

                    

  

Grafiek 1. Herkomst bezoekers website  

 

SOCIAL MEDIA 

In 2017 is, net als in voorgaande jaren, sterk ingezet op social media. En met succes, want het 

aantal likes van de bfzh-facebookaccount is sterk toegenomen; van 6500 in 2016 naar ruim 7200 in 

2017. Bovendien werden zowel artiesten als ondernemers verbonden aan de deelnemende 

foodtrucks actief aangespoord het evenement te promoten via hun eigen social mediakanalen. Op 

het Facebook evenement stonden ruim 1900 mensen als geïnteresseerd en 2300 mensen op 

aanwezig. Ruim 32.000 mensen werden bereikt met de advertentie van het evenement. Door middel 

van gerichte facebook-ads voorafgaand aan het evenement werd het bereik ten opzichte van vorig 

jaar wederom vergroot. 

 

http://www.bevrijdingsfestival.zh/
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Grafiek 2. Totale bereik Facebook Bevrijdingsfestival Zuid- Holland in de periode 20 april 2016 tot 

en met 8 mei 2017.  

Naast de reguliere aankondigingen is het facebookkanaal van het 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland actief ingezet om de onderliggende 

boodschap van het festival uit te dragen. Dit gebeurde onder meer 

door het posten van zinnenprikkelende quotes van bekende 

historische figuren met betrekking tot de vrijheid (zie afbeelding). 

Naast Facebook werden deze posts ook weergegeven op de BFZH 

Instagram en Twitter-accounts. 

 

Door middel van het slim inzetten van Facebook advertenties met 

voornoemde posts, aansprekende foto’s, en een aftermovie van het 

Bevrijdingsfestival werd de zichtbaarheid van de pagina vergroot, maar 

vooral werd in de campagne gefocust 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 3 te zien is, is ook 

een groot aandeel van de groei ‘organisch’ met op 5 mei een duidelijke piek van 147 nieuwe likes.  

 

Grafiek 3. Groei Vind-ik- leuks Facebook Bevrijdingsfestival Zuid- Holland  
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TWITTER & INSTAGRAM 

De wereld verandert en social media verandert mee. Een van die veranderingen is de sterk 

toegenomen populariteit van Instagram onder jongeren i.e. de primaire doelgroep van het 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. De organisatie speelde hierop in door dit jaar uitvoerig van 

Instagram gebruik te maken. Naast Instagram werd ook Twitter actief ingezet in de promotie van 

het evenement. Mede hierdoor groeide het aantal volgers op Twitter van bijna 600 in 2016 naar ruim 

800 in 2017. Ook het aantal volgers op Instagram maakte een stijging door. Van 580 volgers in 2016 

naar ruim 700 in 2017. De organisatie is voornemens de aandacht voor Instagram de komende jaren 

sterk te intensiveren om zodoende onze primaire doelgroep nog beter te bereiken en te bedienen.  

 

AFTERMOVIE 

De aftermovie van het Bevrijdingsfestival had in 2017 een andere invulling dan de jaren ervoor. In 

samenwerking met een Rotterdamse filmmaker is ervoor gekozen om de boodschap van het festival 

– het vieren van onze vrijheid – centraal te stellen. Dit gebeurde door de 88-jarige Dora Verschuuren 

op het festivalterrein te laten terugkijken op haar persoonlijke herinneringen aan de bevrijding van 

Rotterdam in 1945. Hierdoor werd een direct verband gelegd tussen de festiviteiten van 5 mei en de 

historische wortels van het festival. Haar veelzeggende opmerking “dit moet voor altijd gevierd 

blijven worden”, sluit één op één aan bij de boodschap van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘geef 

vrijheid door.’ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


