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1 inleiding
In dit rapport staan activiteiten en rituelen rondom vieren centraal. Het onderscheid tussen rituelen en
activiteiten is belangrijk om te benoemen. Rituelen kunnen worden gezien als vormen van symbolisch
handelen, waarmee betekenissen worden toegekend of bevestigd. Het is moeilijk om precies te benoemen
wanneer een handeling wel of juist niet een ritueel is; een kenmerk is juist dat ze voorgeschreven zijn, dus
dat iedereen bij de uitvoering ervan ‘weet’ dat het een ritueel is. Handelingen die wel op 5 mei plaatsvinden
maar (nog) geen ritueel karakter hebben, noemen we activiteiten (zie ook de overkoepelend publicatie
over het rituelenproject Constant en in beweging. Vorm en betekenis van herdenkingsrituelen). Als activiteiten
elk jaar worden uitgevoerd maar niet voor geschreven zijn, en er geen betekenis aan toe wordt gekend,
kunnen we ook spreken van een traditie. Zo is het traditie om op 5 mei Bevrijdingsfestivals te organiseren
zonder dat deze op zichzelf een ritueel zijn. Wel kan er binnen een festival sprake zijn van rituelen of
ritualisering zoals bijvoorbeeld het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. In deze bijdrage kijken we zowel
naar meer gevestigde rituelen, zoals het Bevrijdingsvuur en het uithangen van de Nederlandse vlag, als
naar (nieuwe) activiteiten die ook betekenis geven aan Bevrijdingsdag.					
We weten op basis van eerder onderzoek (vooral het Nationaal Vrijheidsonderzoek) reeds veel over de
praktijk van vieren in Nederland. Zo weten we dat de steun voor Bevrijdingsdag groot is in Nederland.
Gemiddeld genomen zijn Nederlanders het eens met het idee dat het belangrijk is dat 5 mei jaarlijks gevierd
wordt. Nederlanders geven aan Bevrijdingsdag vooral belangrijk te vinden door nieuws/actualiteiten,
school/opleiding en verhalen van familie/vrienden. Bevrijdingsdag is voor Nederlanders vooral een dag
waarop ze er bij stilstaan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar verantwoordelijkheid vraagt. Ook
vinden Nederlanders 5 mei een dag om stil te staan bij verdraagzaamheid, een dag waarop je solidair bent
met mensen die nu niet in vrijheid leven en een dag om stil te staan bij grondrechten, mensenrechten en
democratie. De meeste Nederlanders denken op 5 mei zowel aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als
aan huidige (on)vrijheid. Veel Nederlanders geven aan dat het vieren van vrijheid op 5 mei hen emotioneel
raakt. Emoties die vaak gevoeld worden zijn vreugde, respect, saamhorigheid en verbondenheid. Ook
doen de meeste Nederlanders op een of andere manier mee aan 5 mei. De meeste Nederlanders doen dit
door Bevrijdingsdag in de media te volgen. Andere activiteiten die relatief vaak ondernomen worden op 5
mei zijn het bezoeken van een Bevrijdingsfestival en de vlag uithangen.1
Ook vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn er meerdere interessante en informatieve artikelen omtrent
nationale vieringen. Aan de hand van een analyse van een nationale viering in Noorwegen beschreef
Elgenius (2011ab) wat belangrijke factoren kunnen zijn voor een succesvolle nationale viering. Lentz (2013)
gaf aan dat nationale vieringen vaak verschillende populaire elementen (bijvoorbeeld dans of muziek)
toevoegen om veel mensen op de been te krijgen. Fricke (2013) vatte dit samen met de term party patriotism.
Er zijn ook voorbeelden bekend waar deelnemers meer waarde lijken te hechten aan de vorm van de
nationale viering dan aan de inhoud. Aan de hand van een beschrijving van de nationale dag van Roemenië
concludeerde Fox (2006) bijvoorbeeld dat veel deelnemers meer waarde hechtten aan het vuurwerk op de
nationale dag dan aan de inhoudelijke reden voor de viering. Anderen beschrijven juist dat in sommige
gevallen mensen ook kunnen afhaken vanwege de vorm. Zo gaf Scully (2012) aan dat sommige Ieren
niets hadden met de viering van St. Patrick’s Day omdat ze de vorm niet aansprekend vonden. Er is ook
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wie deelnemen aan nationale vieringen. Zo toonde Lubbers &
Meuleman (2016) onder andere aan dat het gedrag van de ouders een belangrijke voorspeller was voor
deelname aan 5 mei (bij het uithangen van de vlag). Verder lieten zij zien dat laagopgeleiden vaker de
vlag buiten hingen op 5 mei. Ook mannen, oudere Nederlanders, protestanten en Nederlanders met
patriottische gevoelens hangen vaker de vlag buiten. Späth (2013) beschreef dat nationale vieringen vaak
Voor meer informatie over deze resultaten zie het rapport 10 jaar onderzoek naar betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog in
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in kleine kring gevierd worden, bijvoorbeeld thuis in familieverband. Kuever (2012) beargumenteerde dat
tegenwoordig actieve participatie in nationale dagen (daadwerkelijk een activiteit/ceremonie bezoeken)
niet belangrijker hoeft te zijn dan passieve participatie (bijvoorbeeld thuis een nationale dag volgen in
de media). Zij geeft aan dat door technologische ontwikkelingen thuisblijvers misschien nog wel een
intensievere en completere ervaring hebben dan actieve deelnemers. Dit komt doordat ceremonies vaak
met meerdere camera’s worden gevolgd en er vaak gebruik gemaakt wordt van close-ups. Kong & Yeoh
(1997) beschreven aan de hand van parades in Singapore dat hoewel de context en de exacte vorm van
de vieringen veranderen, het doel – het creëren van nationale verbondenheid – wel centraal blijft staan.
De Regt & Van der Lippe (2017) beschreven aan de hand van Nederlandse Bevrijdingsfestivals waarom
nationale vieringen kunnen bijdragen aan gevoelens van nationale verbondenheid.
Een belangrijke observatie uit de wetenschappelijke literatuur is dat verwacht wordt dat ceremonies
rondom vieren in het algemeen minder impact hebben dan rituelen rondom herdenken (Bellah, Madsen,
Sullivan, Swidler, & Tipton, 1985; Renan, 1990). Er zijn meerdere mogelijke redenen hiervoor. Eén reden
die gegeven wordt is dat het makkelijker is om jezelf in te leven in de emotie die opgeroepen wordt bij een
herdenking zoals 4 mei dan bij een viering zoals 5 mei. Dit werkt zo omdat de meeste mensen wel ervaring
hebben met het verliezen van een naaste. Hierdoor kunnen zij zich (enigszins) inleven in hoe mensen zich
bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog gevoeld moeten hebben wanneer geliefden gestorven zijn.
Er zijn echter veel minder mensen in Nederland die ervaring hebben met het leven in een bezet land. Het
is daarom lastig(er) om jezelf in te leven in de vreugde die men gevoeld moet hebben bij de bevrijding.
Ook weten we uit de wetenschappelijke literatuur dat negatieve gebeurtenissen in het algemeen meer
impact hebben dan positieve (feestelijke) gebeurtenissen. Dit wordt het positive-negative asymmetry effect
genoemd. Zo hebben studies aangetoond dat het verliezen van een bepaald geldbedrag meer invloed heeft
dan het winnen van hetzelfde geldbedrag (Kahneman & Tversky, 2013).
Ook in Nederland blijkt dat 4 mei in het algemeen belangrijker wordt gevonden dan 5 mei en dat de
participatie op 4 mei ook groter is dan op 5 mei.2 Juist in deze context is het daarom belangrijk om te
zorgen voor aansprekende rituelen op 5 mei om de nationale viering succesvol te kunnen maken. We
weten op basis van eerder onderzoek (Nationaal Vrijheidsonderzoek 2015) wat Nederlanders vinden
van de verschillende onderdelen van de viering van 5 mei. Hieruit komt duidelijk naar voren dat men
niet uitgesproken positief is over de verschillende onderdelen van Bevrijdingsdag. Hoewel de meeste
Nederlanders de Bevrijdingsfestivals, het ontsteken van het Bevrijdingsvuur, lokale activiteiten, het 5 meiconcert of andere concerten, een bezoek aan een museum of een ontmoeting/gesprek met een veteraan
aansprekend vinden, worden andere activiteiten die vaak georganiseerd worden op en in aanloop naar 5
mei, door de meerderheid van de Nederlanders niet aansprekend gevonden. Denk hierbij aan debatten,
lezingen, een bevrijdingsloop, vrijheidscolleges, de 5 mei-lezing, Vrijheidsmaaltijden en de activiteiten
van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Er is wat betreft de vormgeving van 5 mei – en meer specifiek:
de rituelen en activiteiten op 5 mei – dus nog ruimte voor verbetering. Daarom wordt in dit onderzoek
uitgebreid ingegaan op de waardering voor en ervaring met verschillende activiteiten op en in aanloop
naar 5 mei. Dit werd op twee manieren bestudeerd. Ten eerste is alle beschikbare data van het Nationaal
Vrijheidsonderzoek (NVO) opnieuw bekeken met een nieuwe focus op de rituelen rondom vieren.
Daarnaast hebben we in mei 2018 ook nieuwe data verzameld om meer inzicht te krijgen in de ervaring
met en waardering voor bestaande en mogelijke nieuwe rituelen en activiteiten op en rondom 5 mei. De
analyses omtrent vieren met de bestaande (NVO-)data staan beschreven in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3
wordt ingegaan op de resultaten die verkregen zijn met de nieuwe data. In het laatste hoofdstuk worden
de belangrijkste resultaten van dit onderzoek samengevat.
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2 vieren - nationaal vrijheidsonderzoek
In het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) zijn diverse vragen opgenomen over verschillende concrete,
geritualiseerde activiteiten rondom vieren. Meer specifiek zijn er vragen opgenomen over 1) het
Bevrijdingsvuur en 2) het uithangen van de Nederlandse vlag. Wat vinden Nederlanders van deze rituelen
en welke Nederlanders hechten wel of geen waarde aan deze rituelen rondom vieren? Deze NVO-resultaten
worden in dit hoofdstuk beschreven.

2.1. bevrijdingsvuur

Het Bevrijdingsvuur is een van de geritualiseerde activiteiten op 5 mei. Het vuur wordt sinds 1948
ontstoken in Wageningen (waar in 1945 werd onderhandeld met de Duitsers over de capitulatie) in de
nacht van 4 op 5 mei. Het Bevrijdingsvuur wordt vervolgens door estafettelopers verspreid over heel
Nederland. Ook op alle Bevrijdingsfestivals brandt dit vuur van de vrijheid. Resultaten van het NVO 2015
laten zien dat Nederlanders in het algemeen positief zijn over dit Bevrijdingsvuur. Zo vindt 19% dit heel
aansprekend en nog eens 51% van de Nederlanders vindt dit een aansprekend onderdeel van de viering van
de bevrijding op 5 mei. Hiermee staat het Bevrijdingsvuur op de tweede plaats van meest aansprekende
onderdelen van de viering van de bevrijding op 5 mei (achter de Bevrijdingsfestivals). Hiermee wordt het
Bevrijdingsvuur aansprekender gevonden dan twaalf andere rituelen en activiteiten op 5 mei. In 2016, 2017
en 2018 zijn ook vragen opgenomen in het NVO over de mate waarin Nederlanders het Bevrijdingsvuur
aansprekend vinden als onderdeel van de viering op 5 mei. Hier vinden we hetzelfde: de meerderheid
van de Nederlanders vindt het vuur een aansprekend onderdeel van de viering op 5 mei en samen met de
Bevrijdingsfestivals wordt het vuur als het meest aansprekende onderdeel gezien.
In 2008 zijn in het NVO ook enkele vragen over het Bevrijdingsvuur opgenomen. Meer specifiek is gevraagd
naar bekendheid van en interesse in lokale deelname aan het Bevrijdingsvuur. Hieruit komt naar voren
dat (deelname aan) dit Bevrijdingsvuur relatief onbekend is. Meer dan de helft van de Nederlanders weet
bijvoorbeeld niet of hun eigen gemeente meedoet aan dit Bevrijdingsvuur. De steun voor dit ritueel op
lokaal niveau lijkt ook niet bijzonder hoog: meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan het niet nodig
te vinden dat hun eigen gemeente meedoet aan dit vuur en meer dan driekwart van de Nederlanders geeft
aan zelf ook geen behoefte te hebben om mee te doen aan dit Bevrijdingsvuur.
Hoewel lokaal de behoefte niet heel groot lijkt, is er nationaal wel steun voor het Bevrijdingsvuur als
ritueel op 5 mei, afgaande op het feit dat veel Nederlanders aangeven dit vuur een aansprekend onderdeel
van 5 mei te vinden. Extra analyses om een meer gedetailleerd profiel van steun voor dit ritueel te krijgen,
laten zien dat vrouwen en hoogopgeleiden dit Bevrijdingsvuur significant aansprekender vinden dan
mannen en laagopgeleiden. Ook Nederlanders die de actualiteit volgen, vinden dit aansprekender dan
Nederlanders die dit niet doen. Nederlanders met een Westerse achtergrond vinden het vuur niet meer
of minder aansprekend dan Nederlanders met een niet-Westerse achtergrond. Jongere Nederlanders
vinden dit niet structureel meer of minder aansprekend dan oudere Nederlanders. Nederlanders die 5 mei
belangrijk vinden, hechten meer waarde aan dit Bevrijdingsvuur dan Nederlanders die 5 mei niet of minder
belangrijk vinden. Ook vinden Nederlanders die zelf actief meedoen op 5 mei dit vuur aansprekender dan
Nederlanders die aangeven niet bij 5 mei stil te staan. Tot slot laten onze analyses zien dat Nederlanders
die zich verbonden voelen met andere Nederlanders op 5 mei het Bevrijdingsvuur een aansprekender
onderdeel vinden op 5 mei dan Nederlanders die zichzelf niet of minder verbonden voelen met andere
Nederlanders op 5 mei.

2.2. de nederlandse vlag

Een ander ritueel dat verbonden is met het herdenken en vieren van (het einde van de) Tweede Wereldoorlog
is het uithangen van de Nederlandse vlag. In 2009 is aan Nederlanders gevraagd of zij een Nederlandse
vlag hebben. Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) gaf aan inderdaad een vlag te bezitten. Over de
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vraag of men vindt dat iedere Nederlander een vlag zou moeten krijgen, is men verdeeld: 43% vindt van
wel, 46% vindt van niet en 11% van de Nederlanders geeft aan het niet te weten. Interessant is dat jongeren
vaker vinden dat iedereen een vlag zou moeten krijgen (volwassenen 41% en jongeren 55%). Wanneer
hangen Nederlanders (die een vlag hebben) deze uit? Het meest gegeven antwoord was: op Koninginnedag
(78%).3 Ook hangen bezitters van een vlag deze tijdens de Nationale Dodenherdenking (60%) en Nationale
Bevrijdingsdag (71%) relatief vaak buiten. Dit houdt in dat ongeveer een kwart van de Nederlanders de vlag
buiten hangt op 5 mei (NVO 2018).
Mannen geven vaker aan de vlag buiten te hangen dan vrouwen. In 2018 geven hoogopgeleiden niet vaker
of minder vaak aan de Nederlandse vlag buiten te hangen op 5 mei. In lijn met de verwachting geven
Nederlanders met een niet-Westerse achtergrond significant minder vaak aan de Nederlandse vlag
buiten te hangen op 5 mei (13,9%) dan Nederlanders met een Westerse achtergrond (29,8%). Ook in lijn
met de verwachting: Nederlanders die de vlag buiten hangen op 5 mei voelen zich sterker verbonden met
Nederland dan Nederlanders die de vlag niet buiten hangen op 5 mei. Ook zijn Nederlanders die de vlag
buiten hangen op 5 mei significant ouder dan Nederlanders die dit niet doen.

2.3. wie vindt (de rituelen rondom) vieren belangrijk?

Hierboven hebben we de gegevens omtrent twee bestaande rituelen (het Bevrijdingsvuur en het uithangen
van de Nederlandse vlag) beschreven. Ook hebben we waar mogelijk een profielschets gegeven van de
mensen die dit belangrijk vinden/ hieraan meedoen. Op basis van het NVO kan ook nog een gedetailleerder
beeld geschetst worden van Nederlanders die waarde hechten aan het vieren van vrijheid in het algemeen
en Nederlanders die hier daadwerkelijk aan mee doen. In 2017 bijvoorbeeld is ‘vertrouwen in verschillende
instituties’ opgenomen in de vragenlijst. Meer specifiek konden Nederlanders aangeven hoeveel
vertrouwen ze hebben in rechters, de pers/media, de politie, politici, ambtenaren, grote bedrijven en in
de EU. Deze items vormen samen een betrouwbare schaal (α=.81). Extra analyses laten zien dat mensen
die meer vertrouwen hebben in instituties, Bevrijdingsdag belangrijker vinden dan mensen die geen of
weinig vertrouwen hebben in de verschillende instituties.
In 2018 is een betrouwbare schaal van vijf items opgenomen die de mate van nationale verbondenheid
meet (α=.91). Nederlanders die zich sterker verbonden voelen met Nederland/ voor wie de Nederlandse
identiteit belangrijk is, hechten meer waarde aan 5 mei. Ook doen Nederlanders die zich sterk(er)
verbonden voelen met Nederland vaker mee aan verschillende activiteiten rondom 5 mei: het bezoeken
van een Bevrijdingsfestival, meehelpen aan activiteiten in het kader van 5 mei, met anderen spreken over
5 mei, een lokale activiteit bezoeken, de vlag buiten hangen en de viering van 5 mei volgen op de radio,
televisie of online. Kortom, nationale verbondenheid is wel duidelijk gerelateerd aan de mate waarin men
meedoet aan de rituelen en activiteiten rondom 5 mei (via de volgende hyperlinks kan de geïnteresseerde
lezer meer informatie vinden over de relatie tussen nationale verbondenheid en participatie in rituelen
rondom herdenken en vieren).
In 2018 is ook gevraagd in welke mate Nederlanders geïnteresseerd zijn in politiek (na hercodering 1 =
helemaal niet geïnteresseerd – 4 = heel erg geïnteresseerd). Extra analyses laten zien dat de mate van interesse
in politiek hand in hand gaat met steun voor 5 mei. Ook zien we dat Nederlanders die geïnteresseerd
zijn in politiek vaker met anderen spreken over 5 mei, lokale activiteiten bezoeken, de Nederlandse vlag
uithangen op 5 mei en Bevrijdingsdag volgen via de media.
In 2018 is ook aan Nederlanders gevraagd om bij verschillende activiteiten aan te geven of zij deze het
afgelopen jaar wel of niet ondernomen hebben (bijvoorbeeld actief bij politieke partij, deelnemen aan
handtekeningenactie, demonsteren, etc.). Ongeveer een kwart van de Nederlanders had wel minimaal één
van deze dingen gedaan. Wel of niet actief/ activistisch zijn, heeft geen invloed op de mate van steun voor
5 mei. Wel zien we dat mensen die actief/activistisch zijn, vaker deelnemen aan verschillende activiteiten
op 5 mei (dragen van fakkel, Bevrijdingsfestival bezoeken, met anderen praten over 5 mei, een lokale
activiteit bezoeken op 5 mei en de Nederlandse vlag uithangen).
3

Sinds 2014 Koningsdag.

6

Ook tevreden zijn met hoe de democratie in Nederland functioneert, is positief gerelateerd aan steun voor
5 mei: Nederlanders die meer tevreden zijn met hoe de democratie functioneert, vinden 5 mei belangrijker
dan Nederlanders die hier niet of minder tevreden over zijn. Ook zorgt tevredenheid met democratie
dat Nederlanders vaker participeren in de verschillende activiteiten op 5 mei (alle activiteiten, met
uitzondering van het bezoeken van een Bevrijdingsfestival).
Samenvattend lijken het vooral de geëngageerde Nederlanders te zijn die veel waarde hechten aan 5 mei
en ook vaker participeren op 5 mei. Dit is in overeenstemming met het doelgroepenonderzoek. De lezer
die meer wil weten over de verschillende doelgroepen en op welke manier die het beste bereikt kunnen
worden, wordt doorverwezen naar het rapport van het doelgroepenonderzoek.

7

3 vieren - nieuwe data
Om meer zicht te krijgen op de activiteiten en rituelen rondom vieren hebben we in mei 2018 nieuwe
data verzameld. Het belangrijkste doel van deze dataverzameling was om beter in kaart te brengen hoe
Nederlanders bestaande activiteiten en rituelen zien, beoordelen en waarderen. Daarnaast hebben we met
deze studie ook meer zicht verkregen op de randvoorwaarden van wat voor activiteiten betekenis kunnen
geven aan 5 mei. Met andere woorden, welke aspecten vinden Nederlanders belangrijk om hen meer over
vrijheid na te laten denken op 5 mei? We hebben de data voor deze studie op verschillende manieren,
onder verschillende doelgroepen, verzameld. 								
De primaire doelgroep van dit onderzoek bestond uit bezoekers van Bevrijdingsfestivals. Dit omdat
twee van de belangrijkste terugkerende activiteiten op Bevrijdingsdag, het ‘5 voor 5’- moment en de
Ambassadeurs van de Vrijheid, vooral op deze groep gericht zijn. Meer specifiek hebben we in Haarlem en
Vlissingen met acht interviewers vragenlijsten afgenomen. Om de kans op sociaal wenselijk antwoorden
zo klein mogelijk te maken, hebben we de bezoekers de vragenlijsten zelf laten invullen (Tourangeau &
Smith, 1996). In totaal hebben meer dan 500 bezoekers vragenlijsten ingevuld.
Daarnaast hebben we ook verschillende specifieke activiteiten op en in aanloop naar Bevrijdingsdag
onderzocht. Alle Bevrijdingsfestivals kunnen een subsidie aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken voor het organiseren van een inhoudelijke activiteit. Alle festivals doen dit ook. We hebben in totaal
zeven van dergelijke activiteiten onderzocht. Meer specifiek hebben we onderzoek gedaan naar debatten
op middelbare scholen in Groningen. Ook hebben we op het Bevrijdingsfestival in Haarlem de activiteit
‘de Mensenbieb’ onderzocht. Hier konden bezoekers van het Bevrijdingsfestival mensen ‘lenen’ om mee
in gesprek te gaan. Het ging dan vooral om mensen waar men normaal niet zo snel mee in aanraking
zouden komen (bijvoorbeeld een imam of een transgender persoon). Ook werd op het Bevrijdingsfestival
in Haarlem de rapshowcase Stad stage: Fist of Freedom gegeven door jongeren, waarbij het onderwerp
vrijheid centraal stond. Verder was er in Haarlem de interactieve theatervoorstelling ‘Back to Back’. Op
het Bevrijdingsfestival in Vlissingen hebben we onderzoek gedaan naar het Feit&Fictie-spel op het Plein
van de Vrijheid. Hier gingen mensen op een interactieve manier aan de slag met een spel dat vooral over
nepnieuws ging. We hebben in Vlissingen ook onderzoek gedaan naar het spel/ de informatiezuil van
Bits of Freedom (Vrijheid EXPOsed) dat vooral ging over privacy. Tot slot hebben we onderzoek gedaan
naar de ervaringen met een vrijheidslunch in Den Bosch. In totaal hebben meer dan 400 deelnemers van
deze activiteiten meegedaan aan ons onderzoek. Het aantal mensen per activiteit dat deelgenomen heeft
aan onze studie loopt (sterk) uiteen en is in eerste plaats vooral afhankelijk van het aantal mensen dat
(potentieel) bereikt werd met de activiteit. Zo hebben veel deelnemers van de debatten in Groningen
meegewerkt aan ons onderzoek, maar minder deelnemers van bijvoorbeeld het spel over feit & fictie.
Het bereik van dit spel was echter ook veel minder. Van alle activiteiten hebben we evenwel voldoende
deelnemers om valide uitspraken te kunnen doen.
Tot slot hebben we ook nog niet-bezoekers/ deelnemers meegenomen in dit onderzoek. Om deze groep
te bereiken hebben we convenience sampling en snowball sampling toegepast. De belangrijkste voorwaarde
om mee te kunnen doen aan onze studie was dat de respondenten dit jaar geen Bevrijdingsfestival
bezocht hebben. Ook hebben we geprobeerd om onze steekproef zo divers mogelijk te maken. Zo zijn de
vragenlijsten in verschillende delen van het land met verschillende methoden bij verschillende (groepen)
mensen afgenomen (bijvoorbeeld tijdens een collecte voor ouderenvervoer, in het zwembad, op straat en
via via). In totaal hebben 138 niet-bezoekers de vragenlijst ingevuld. De steekproef is inderdaad divers:
leeftijd van 17 tot en met 81, zowel mannen als vrouwen, zowel laag- als hoogopgeleiden en ongeveer 13%
niet-bezoekers met een niet-Nederlandse achtergrond.
In bijlage 1 staat de informatie over de verschillende steekproeven samengevat. Het is belangrijk om te
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realiseren dat, vanwege de opzet van de studie, niet gegarandeerd kan worden dat onderstaande resultaten
volledig representatief zijn voor de bezoekers van de festivals en/of Nederlanders in het algemeen.
Vanwege de aantallen en/of de opzet van de studie hebben we er echter wel vertrouwen in dat de resultaten
op zijn minst indicatief zijn voor hoe deze groepen denken over de activiteiten en rituelen omtrent het
vieren van vrijheid.

3.1. bestaande activiteiten en rituelen
3.1.1 Uithangen van de Nederlandse vlag
Als eerste hebben we met de data van verschillende bestaande activiteiten en rituelen onderzocht en in
welke mate Nederlanders deze activiteiten en rituelen aansprekend vinden om vrijheid te vieren. Meer
specifiek hebben we de attitudes van Nederlanders ten aanzien van het uithangen van de vlag onderzocht.
Ook is gekeken naar wat voor betekenis (het symbool van) de fakkel voor Nederlanders heeft. Dit is strikt
genomen geen ritueel, maar de fakkel kan wel bijdragen aan een betekenisvolle 5 mei.
Om te kijken in hoeverre Nederlanders het uithangen van de Nederlandse vlag aansprekend vinden,
hebben we ze de volgende vraag voorgelegd: Vindt u het uithangen van de Nederlandse vlag op 5 mei een goede
manier om vrijheid te vieren? Respondenten konden met Ja of Nee antwoorden. Op zich vindt een vrij grote
meerderheid van de Nederlanders het uithangen van de vlag een goede manier om vrijheid te vieren: 85,7%
vindt dit wel een goede manier en 14,3% vindt het geen goede manier om vrijheid te vieren. Er zijn geen
grote verschillen wat betreft bijvoorbeeld geslacht en opleidingsniveau.
Interessant is dat we in deze studie ook gevraagd hebben (door middel van een open vraag) waarom men
het uithangen van de vlag wel of geen goede manier vindt om de vrijheid te vieren. Bijna een kwart geeft
aan dat zij vinden dat de vlag symbool staat voor vrijheid. Ongeveer 14% van de Nederlanders die vinden
dat het uithangen van de vlag een goede manier is om vrijheid te vieren, geeft aan dat zij dit vinden omdat
de vlag het symbool is van Nederland. Ongeveer 1 op de 10 geeft aan dat je door het uithangen van de vlag
aan anderen kunt laten zien dat je stilstaat bij het belang van vrijheid en dat het uithangen van de vlag
verbindend is. Verder zijn er ook redelijk wat Nederlanders die aangeven dat het uithangen van de vlag
feestelijk is en dat het aanzet tot denken/ reflectie (respectievelijk 8 en 7%). Overige redenen waarom men
het uithangen van de vlag een goede manier vindt om vrijheid te vieren is omdat je op deze manier respect
kunt tonen voor de personen die hebben gevochten/ zijn gevallen voor vrijheid, omdat je zo kunt laten
zien dat je trots bent op Nederland, omdat het een traditie is en omdat de vlag als een symbool van de
overwinning/ het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gezien.
Uiteraard hebben we ook gevraagd waarom mensen het uithangen van de vlag geen goede manier vinden
om vrijheid te vieren. Iets meer dan een kwart van de tegenstanders geeft aan dat het uithangen van de
vlag niets te maken heeft met vrijheid. Iets meer dan 1 op de 5 Nederlanders vindt het uithangen van de
vlag te nationalistisch. Verder geeft ongeveer 17% aan dat het uithangen van de vlag geen meerwaarde
heeft/ hen persoonlijk niets zegt. Ongeveer 7% van de tegenstanders geeft aan dat het vieren van vrijheid
van binnen zit en dat daarom het uithangen een vlag geen nut heeft. Andere redenen die gegeven werden
om het uithangen van de vlag geen goede manier te vinden om vrijheid te vieren is dat men niet overal vrij
is, dat het beter is om een andere vlag te gebruiken (bijvoorbeeld een globale vlag die staat voor vrijheid/
vrede) en dat het uithangen van de vlag te formeel is.
3.1.2. Symbool van de fakkel
Een ander bestaande traditie die we onderzocht hebben is de fakkel. Interessant is om te kijken of
Nederlanders dit symbool überhaupt herkennen. In dit onderzoek hebben we daarom gevraagd of
Nederlanders het symbool herkennen. Duidelijk is dat het overgrote deel van Nederland (94%) bekend
zegt te zijn met het symbool. Slechts een kleine minderheid (6%) zegt het symbool niet te (her)kennen.
Vrouwen geven significant vaker aan dan mannen bekend te zijn met het symbool. Interessant is dat we
in dit onderzoek vervolgens (wederom met een open vraag) hebben gevraagd wat het symbool voor de
respondent persoonlijk betekent. Dus niet of ze weten wat de ‘officiële’ betekenis is, maar we hebben
expliciet gevraagd naar de persoonlijke betekenis van het symbool.
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De antwoorden zijn op te delen in een aantal categorieën. Sommige respondenten reflecteren op wat
ze letterlijk zien: een vlam/ fakkel (12%) of een duif/ vogel (6%). Andere respondenten gaan meer in op
de betekenis van het symbool. Hier komt duidelijk naar voren dat wat betreft betekenis het overgrote
gedeelte van de Nederlanders dit symbool direct associeert met vrijheid (59%). Ongeveer 5% van de
Nederlanders koppelt het symbool expliciet aan het doorgeven van vrijheid. Verder wordt het symbool
door 5% ook geassocieerd met vrede, feest en jezelf kunnen zijn. Andere betekenissen die gegeven worden
aan het symbool (door minder dan 5% van de respondenten) zijn gelijkheid, veiligheid en democratie/
mensenrechten. Wat opvallend is, gezien de historische betekenis van het symbool, is dat maar weinig
mensen (2%) het symbool direct associeert met (het einde van) de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn
er meerdere Nederlanders die het symbool koppelen aan herdenken en vieren. Tien procent koppelt
het symbool aan Bevrijdingsdag, 7% aan 4 mei/ herdenken, 5% specifiek aan Bevrijdingsfestivals en 3%
koppelt het symbool aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vrijwel niemand (minder dan 1%) geeft aan dat
het symbool niets voor ze betekent of dat ze niet weten wat de persoonlijke betekenis van het symbool is.
3.1.3. Ambassadeurs van de Vrijheid
In deze studie hebben we dus onderzoek gedaan naar het uithangen van de vlag en het symbool van de
fakkel en de betekenis daarvan. Daarnaast hebben we in deze studie ook specifiek onderzoek gedaan naar
twee belangrijke activiteiten op Bevrijdingsfestivals met een mogelijk ritueel karakter: de Ambassadeurs
van de Vrijheid en het ‘5 voor 5 ‘-moment. Op elk festivals treden Ambassadeurs van de Vrijheid op. Dit zijn
bekende en populaire Nederlandse artiesten. Zij reizen per helikopter langs de veertien Bevrijdingsfestivals.
Ze geven daar niet enkel een muzikaal optreden, maar praten op het podium en in aanloop naar 5 mei in
de media ook over vrijheid. Het idee is om zo meer inhoud (gerelateerd aan vrijheid) te brengen op de
festivals. In 2018 waren Ronnie Flex, Fedde Le Grand en MY BABY de Ambassadeurs van de Vrijheid.
Eerder onderzoek laat zien dat Nederlanders in het algemeen niet uitgesproken positief lijken te zijn
over de Ambassadeurs van de Vrijheid. NVO-data uit 2015 laat zien dat slechts ongeveer een derde van de
Nederlanders de activiteiten van de Ambassadeurs van de Vrijheid (heel) aansprekend vind. Het grootste
gedeelte van de Nederlanders gaf echter aan de activiteiten niet (41%) of helemaal niet (12%) aansprekend te
vinden. Hiermee staan de Ambassadeurs van de Vrijheid onderaan wat betreft aansprekende activiteiten
op 5 mei. Er zijn echter twee nadelen aan dit NVO-onderzoek. Ten eerste zijn deze gegevens gebaseerd
op een representatieve steekproef Nederlanders. Hoewel de Ambassadeurs zeker ook in aanloop naar
5 mei in verschillende media over (on)vrijheid spreken, ligt het hoogtepunt van de activiteiten van de
Ambassadeurs van de Vrijheid op de Bevrijdingsfestivals. Het is dan ook interessant om bij bezoekers
van Bevrijdingsfestivals onderzoek te doen naar hoe zij denken over deze Ambassadeurs van de Vrijheid.
Daarnaast geven deze resultaten enkel een globaal beeld van de mate waarin de Ambassadeurs van de
Vrijheid (niet) aansprekend gevonden worden. In dit nieuwe onderzoek hebben we meer gedetailleerd in
kaart gebracht, onder bezoekers van Bevrijdingsfestivals, wat wel en wat niet gewaardeerd wordt aan de
Ambassadeurs van de Vrijheid.
Ten eerste hebben we gevraagd in welke mate bezoekers überhaupt bekend zijn met (het idee van) de
Ambassadeurs van de Vrijheid. Meer specifiek hebben we bezoekers gevraagd: Op elk festival treden
Ambassadeurs van de Vrijheid op. Wist u dat?
De gegevens laten zien dat de meerderheid van de bezoekers (59,50%) aangaf wel te weten dat de
Ambassadeurs van de Vrijheid optreden op de Bevrijdingsfestivals. Toch is er nog een vrij grote groep
(ongeveer 4 op de 10 bezoekers) die aangeeft dit niet te weten. Hier lijkt ruimte voor verbetering. Deze
onbekendheid kan ook een reden zijn dat eerder gevonden werd dat maar weinig Nederlanders de
Ambassadeurs van de Vrijheid aansprekend vinden (onbekend maakt onbemind). Hoogopgeleiden geven
significant vaker aan (67%) dan laagopgeleiden (51%) bekend te zijn met de Ambassadeurs van de Vrijheid.
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figuur 1
Op elk festival treden Ambassadeurs van de Vrijheid op. Wist u dat (%)?
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De personen die aangaven wel te weten dat de Ambassadeurs van de Vrijheid optreden op elk festival
kregen vervolgens enkele vragen voorgelegd, zodat we meer zicht krijgen op welke aspecten van de
Ambassadeurs van de Vrijheid wel of niet gewaardeerd worden door de bezoekers. Meer specifiek kregen
de bezoekers de volgende stellingen voorgelegd:
1. Ik vind het interessanter om te horen hoe bekende Nederlanders denken over vrijheid dan onbekende
Nederlanders.
2. Door te luisteren naar muziek ga ik nadenken over vrijheid.
3. Het maakt indruk op mij dat zij met een helikopter naar het festival komen.
4. Het maakt indruk op mij dat hiervoor samengewerkt wordt met Defensie
5. Ik heb dit jaar in aanloop naar 5 mei in de media al iets gelezen/ gezien van de Ambassadeurs van de
Vrijheid.
6. Ik vind wat deze artiesten over vrijheid vertellen interessant.
De bezoekers konden op elke stelling aangeven in hoeverre ze het hier mee eens of oneens waren (1=
helemaal oneens – 5 = helemaal eens).
figuur 2
Attitudes ten aanzien van de Ambassadeurs van de Vrijheid
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei
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Iets gezien in Wat zij vertellen is
aanloop naar 5
interessant
mei

Omdat de respondenten op een 5-puntschaal konden aangeven in hoeverre ze het eens of oneens waren
met de stellingen, is 3 het neutrale punt van de schaal. Een gemiddelde van 3 geeft aan dat bezoekers,
gemiddeld genomen, neutraal zijn. Een gemiddelde onder de 3 laat zien dat bezoekers het (gemiddeld
genomen) oneens zijn met de stelling en een gemiddelde boven de 3 laat zien dat bezoekers het (gemiddeld
genomen) eens zijn met de stelling.
Zoals figuur 2 laat zien, zijn ook in dit onderzoek de bezoekers niet uitgesproken enthousiast over de
Ambassadeurs de Vrijheid (de meesten gemiddeldes liggen tussen de 2,5 en de 3). De meeste bezoekers
geven aan dat ze het niet interessanter vinden om te horen hoe bekende Nederlanders denken over vrijheid
dan onbekende Nederlanders. Ook geven de meeste bezoekers aan dat het geen indruk op ze maakt dat de
Ambassadeurs van de Vrijheid met een helikopter naar het festival komen. Over de samenwerking met
Defensie is men iets enthousiaster. Ongeveer de helft geeft aan dat ze in aanloop naar 5 mei in de media
wel iets hebben gelezen of gezien van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Verder is men niet negatief, maar
ook niet uitgesproken positief over hoe interessant zij het vinden wat de Ambassadeurs van de Vrijheid
vertellen over vrijheid. Ook over of men gaat nadenken over vrijheid door te luisteren naar muziek zijn de
bezoekers verdeeld.
Het maakt op vrouwen meer indruk dan op mannen dat de Ambassadeurs van de Vrijheid per helikopter
van festival naar festival vliegen en dat hiervoor samengewerkt wordt met Defensie. Ook vinden vrouwen
dat wat de Ambassadeurs van de Vrijheid vertellen significant interessanter dan mannen. Laagopgeleiden
geven significant vaker aan dan hoogopgeleiden (HBO + WO) dat ze door naar muziek te luisteren gaan
nadenken over vrijheid. Jongere bezoekers vinden de samenwerking met Defensie indrukwekkender dan
oudere bezoekers. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen Nederlanders met een Nederlandse
en Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond.
Tot slot hebben we de bezoekers nog gevraagd of zij het wel of niet goed vinden dat de Ambassadeurs van
de Vrijheid er zijn.
figuur 3
Vindt u het goed dat er Ambassadeurs van de Vrijheid zijn?
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

Een duidelijke meerderheid, vrijwel alle bezoekers, vindt het wel goed dat er Ambassadeurs van de Vrijheid
zijn. Slechts een kleine minderheid (7,3%) geeft aan het niet goed te vinden dat er Ambassadeurs van de
Vrijheid zijn. Vrouwen vinden significant vaker dat het goed is dat er Ambassadeurs van de Vrijheid zijn
dan mannen. We hebben de bezoekers ook gevraagd waarom ze het wel of geen goed idee vinden dat er
Ambassadeurs van de Vrijheid zijn. Voorstanders vinden vooral dat de Ambassadeurs van de Vrijheid de
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boodschap goed overbrengen/ dat het zorgt voor extra bewustwording (18%) en dat het een extra moment
van aandacht is voor de inhoudelijke boodschap tijdens het festival (12%). Veertien procent van de
voorstanders denkt dat de Ambassadeurs van de Vrijheid de boodschap beter kunnen overbrengen/ meer
indruk maken, omdat zij bekend zijn/ een rolmodel zijn. Verder denken een aantal vorstanders dat de
Ambassadeurs van de Vrijheid zorgen voor een groter publiek in het algemeen en jongeren in het bijzonder
(beide 8%). Andere antwoorden die voorstanders geven (minder dan 3%) zijn dat de Ambassadeurs van
de Vrijheid ook voor het festival, bijvoorbeeld in de media, zorgen voor aandacht voor de inhoudelijke
boodschap en dat het zorgt voor samenhang tussen de festivals. Tegenstanders (dit waren er dus niet zo
veel) vinden vooral dat de Ambassadeurs van de Vrijheid niets toevoegen/ geen indruk maken.
De resultaten tonen dat de bezoekers in het algemeen wel enthousiast zijn over het idee van de
Ambassadeurs van de Vrijheid. De assumpties die ten grondslag liggen aan de Ambassadeurs van de
Vrijheid worden echter niet unaniem onderschreven door de bezoekers. Er lijkt dus zeker wel draagvlak te
zijn voor de Ambassadeurs van de Vrijheid, maar er lijkt nog wel ruimte voor verbetering wat betreft de
invulling/ overtuiging van deze traditie.
3.1.4. ‘5 voor 5’- moment
Een ander terugkerende activiteit die we bestudeerd hebben in dit onderzoek is het ‘5 voor 5’-moment.
Dit moment vindt elk jaar op elk festival om 5 minuten voor 5 uur plaats. Tijdens deze 5 minuten wordt
gevierd dat we in vrijheid kunnen leven. Ook wordt aandacht besteed aan onvrijheid elders op de wereld.
Dit gebeurt tegelijk op alle festivals, dus ongeveer 1 miljoen Nederlanders vieren dit op hetzelfde moment.
Je zou het kunnen zien als de feestelijke tegenhanger van de twee minuten stilte op 4 mei.
We hebben ten eerste aan alle bezoekers gevraagd of zij dit moment weleens meegemaakt hebben. De
meeste bezoekers (ongeveer driekwart) geven aan dit moment nooit meegemaakt te hebben. We hebben
opzettelijk voldoende vragenlijsten afgenomen na 5 uur, zodat voldoende mensen het ‘5 voor 5’- moment
dit jaar in ieder geval mee hadden kunnen maken. Ook (net) na 5 uur gaf echter een grote meerderheid
van de bezoekers aan dit ‘5 voor 5’- moment niet meegemaakt te hebben. In Vlissingen hebben wij ervoor
gezorgd dat we zelf op tijd bij het hoofdpodium waren zodat we het ‘5 voor 5’- moment mee konden maken.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik doorhad dat het ‘5 voor 5’- moment gaande was, omdat ik wist dat het
op dat moment plaatsvond en ik reeds bekend was met het ritueel (bijvoorbeeld met de ballonnen). Mocht
ik echter niet geweten hebben dat het plaats zou vinden en/of niet bekend was geweest met (de inhoud/
opzet van) het ritueel dan had ik persoonlijk waarschijnlijk ook niet doorgehad dat op dat moment het
‘5 voor 5’- moment plaatsvond. Hoewel ik dus wel aanwezig was. Wij stonden enigszins achteraan op het
veld, waardoor wij het ook (in ieder geval wat betreft geluid) minder goed meekregen. De cijfers gekoppeld
aan deze persoonlijke ervaring tonen echter wel aan dat ze zichtbaarheid van het ‘5 voor 5’- moment nog
wel sterk verbeterd kan/ moet worden om dit moment uit te kunnen laten groeien tot een bepalend ritueel
op 5 mei. Misschien door dit explicieter op te nemen in de programma’s. Indien je kijkt op de website
www.bevrijdingsfestivals.nl/programma/ zie je bijvoorbeeld wel wanneer welke artiesten optreden,
maar krijg je niet gelijk informatie over het ‘5 voor 5’- moment. Er is dus nog wel winst te behalen wat
betreft de bekendheid van het ‘5 voor 5’- moment. Hoogopgeleide bezoekers geven significant vaker dan
laagopgeleiden aan het 5 voor 5’- moment weleens meegemaakt te hebben (respectievelijk 32% en 20%).
De bezoekers die wel aangaven het ‘5 voor 5’- moment meegemaakt te hebben, hebben we enkele vragen
over het ‘5 voor 5’- moment voorgelegd. Meer specifiek hebben wij ze de volgende stellingen voorgelegd:
1.
2.
3.
4.

Ik vind dit een geschikte manier om vrijheid te vieren.
Er zou één lied moeten komen dat elk jaar terugkomt op dit ‘5 voor 5’- moment.
Dat dit moment op alle festivals tegelijkertijd gevierd wordt, maakt extra indruk op me.
Ik vind de verhalen tijdens het ‘5 voor 5‘- moment aansprekend.
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figuur 4
Vindt u het goed dat er Ambassadeurs van de Vrijheid zijn?

Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

Ook hier konden de bezoekers weer op een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre ze het (on)eens waren
met de stellingen (1 = helemaal oneens – 5 = helemaal mee eens). Ook hier is 3 dus weer het neutrale punt
van de schaal. We zien dat de bezoekers gemiddeld genomen positiever zijn over het ‘5 voor 5’- moment
dan dat ze waren over de Ambassadeurs van de Vrijheid (nu zijn alle gemiddeldes boven het neutrale
punt van de schaal). De meeste bezoekers geven aan dat ze het ‘5 voor 5’- moment een geschikte manier
vinden om vrijheid te vieren. Ook vindt de meerderheid dat het extra indruk op ze maakt dat dit moment
op alle festivals tegelijkertijd gevierd wordt. Dit is in lijn met het idee van collective effervescence van
Durkheim (1982). Ook is men gemiddeld genomen (redelijk) enthousiast over de verhalen tijdens het ‘5
voor 5’- moment. Tot slot zien we dat de bezoekers over het algemeen redelijk open staan voor het idee
om elk jaar één lied terug te laten keren tijdens het ‘5 voor 5’- moment. Dit zou de bekendheid van dit
moment mogelijk ook ten goede komen. Net als bij de Ambassadeurs van de Vrijheid zien we ook hier dat
vrouwen de inhoud aansprekender vinden dan mannen: vrouwen geven significant vaker aan de verhalen
tijdens het ‘5 voor 5’- moment aansprekend te vinden dan mannen. Ook vinden vrouwen het significant
indrukwekkender dan mannen dat het ‘5 voor 5’- moment op alle festivals tegelijkertijd gevierd wordt.
We hebben de bezoekers (die bekend waren met het ‘5 voor 5’- moment) ook gevraagd of zij vinden dat het
‘5 voor 5’- moment moet blijven. Net als bij de Ambassadeurs van de Vrijheid zien we dat een overgrote
meerderheid van de bezoekers van mening is dat het ‘5 voor 5’- moment inderdaad moet blijven op de
Bevrijdingsfestivals (91,3%). Tegenstanders van dit ‘5 voor 5’- moment zijn significant ouder dan bezoekers
die het wel een goed idee vinden dat het ‘5 voor 5’- moment gevierd wordt op de festivals. Er zijn geen
verschillen wat betreft geslacht, opleiding en etnische achtergrond. Ook hier hebben we weer gevraagd
(met een open vraag) waarom voorstanders vinden dat het ‘5 voor 5’- moment moet blijven. De meeste
voorstanders (42%) geven aan het ‘5 voor 5’- moment vooral te zien als een extra moment van aandacht
voor de inhoudelijke boodschap. Verder geeft 13% van de voorstanders aan het een verbindend moment
te vinden en 9% van de voorstanders geeft aan het ‘5 voor 5’- moment leuk/ mooi te vinden. Vijf procent
van de voorstanders geeft aan dat het ‘5 voor 5’- moment inmiddels een soort traditie is/ dat mensen eraan
gewend zijn.
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figuur 5
Vindt u dat het ‘5 voor 5’- moment moet blijven op de Bevrijdingsfestivals (%)?
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

3.2. nieuwe rituelen?

Naast de Ambassadeurs van de Vrijheid en het ‘5 voor 5’- moment (die gecoördineerd worden door het
Nationaal Comité 4 en 5 mei) hebben we dus ook onderzoek gedaan naar verschillende andere activiteiten
die op en in aanloop naar 5 mei plaatsvinden. Dit zijn uiteenlopende activiteiten: debatten, spellen,
shows en persoonlijke gesprekken (zie de inleiding voor een korte beschrijving van de activiteiten). We
hebben de bezoekers van alle activiteiten een cijfer laten geven voor de activiteit.4
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figuur 6
Cijfer voor de activiteiten

Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

De steekproeven zijn hier te klein om betrouwbare analyses te doen omtrent verschillen in ervaring en beoordeling wat betreft
bijvoorbeeld opleiding, geslacht en etnische achtergrond.
4
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Er zijn enkele activiteiten die duidelijk als beste/ heel goed beoordeeld worden. De Mensenbieb (het in
gesprek gaan met mensen) wordt met een 9- zeer goed beoordeeld. Ook de interactieve theatervoorstelling
wordt met een 8,5 goed beoordeeld. Op de derde plaats staat de Vrijheids EXPOsed van Bits of Freedom,
dat afgerond met een 8+ beoordeeld wordt. De vrijheidslunch scoort gemiddeld een 7,7. Het debat, de
rapshowcase en het Feit & Fictie spel worden iets minder goed, maar nog steeds voldoende beoordeeld.
Alle activiteiten worden dus (redelijk of heel) positief ontvangen door de deelnemers. De debatten in
Groningen werden het laagst beoordeeld. Het is echter goed om te realiseren dat deze debatten verplicht
op middelbare scholen plaatsvonden. Dit is dus de enige activiteit waar deelnemers niet vrijwillig aan
meededen.
We hebben vervolgens op verschillende manieren meer gedetailleerd in kaart gebracht hoe al deze
activiteiten geëvalueerd werden. Zo hebben we van alle activiteiten in kaart gebracht:
• of de deelnemers de activiteit leuk vonden;
• of ze iets geleerd hebben van de activiteiten;
• of ze door de activiteit zijn gaan nadenken;
• of er dingen zijn die ze anders gaan doen door de activiteit;
• of ze de activiteit een goede manier vinden om stil te staan bij vrijheid;
• of ze vinden dat de activiteit elk jaar georganiseerd zou moeten worden.
Op deze manier zijn verschillende dimensies van evaluatie/ effect in kaart gebracht en kunnen we beter
in kaart brengen hoe de activiteiten beoordeeld en ervaren worden.
figuur 7
Cijfer voor de activiteiten
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

In het algemeen (zwarte balkje = gemiddelde over alle activiteiten) zijn de bezoekers het er mee eens
dat de activiteiten elk jaar georganiseerd moeten worden en een goede manier zijn om stil te staan bij
vrijheid. Ook vinden ze de activiteit leuk. In het algemeen zijn de deelnemers niet van mening dat ze door
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de activiteiten ook daadwerkelijk dingen anders gaan doen. Wat dat betreft lijken de activiteiten dus niet
echt duurzame resultaten te hebben. De meer gedetailleerde evaluatie volgt verder de grote lijnen van
de globale evaluatie: vooral de Mensenbieb (lichtrode balkjes), de theatervoorstelling (rode balkjes) en
Vrijheid EXPOsed van Bits of Freedom (grijze balkjes) scoren op alle punten relatief hoog.
Interessant is dat vrijwel alle aanvragen voor inhoudelijke activiteiten enkele gemeenschappelijke delers
hadden (zie bijlage 2 voor de lijst van aanvragen voor subsidie van het ministerie voor Binnenlandse Zaken
voor het organiseren van inhoudelijke activiteiten op en/of in aanloop naar 5 mei). Meer specifiek bevatten
alle (voorgestelde) activiteiten minimaal één van de volgende kenmerken:
1. Er wordt geprobeerd om Nederlanders na te laten denken over de eigen vooroordelen.
2. Mensen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met iemand die ze niet kennen en waar ze
normaal niet zo snel mee zouden spreken.
3. Nederlanders worden verwacht iets nieuws te leren over grondrechten en/of democratie.
We hebben daarom in kaart gebracht hoe belangrijk Nederlanders deze drie aspecten eigenlijk vinden op
5 mei.
figuur 8
Op 5 mei zou iedere Nederlander…

1= helemaal oneens - 5 = helemaal eens
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

Nederlanders zijn het vooral eens met de stelling dat iedere Nederlander op 5 mei na zou moeten denken
over zijn/ haar eigen vooroordelen. Iets minder steun is er voor het idee dat iedere Nederlander op 5 mei
iets nieuws zou moeten leren over grondrechten en/of democratie. Over het idee dat iedere Nederlander op
5 mei in gesprek zou moeten gaan met iemand die hij/ zij niet kent, zijn Nederlanders gemiddeld genomen
neutraal (gemiddeld een 3 op de 5-puntsschaal). Vrouwen voelen meer voor het idee om op 5 mei in gesprek
te gaan met iemand die ze niet kennen dan mannen. Oudere Nederlanders vinden alle drie de aspecten
belangrijker dan jongere Nederlanders. Verder zien we dat niet-bezoekers het idee van in gesprek gaan
met een onbekende en het iets nieuws moeten leren op 5 mei minder belangrijk vinden dan Nederlanders
die een festival bezocht hebben.
We hebben in deze studie ook in kaart gebracht in welke mate Nederlanders het belangrijk vinden
dat bepaalde activiteiten/ rituelen ze na laten denken over vrijheid. Respondenten konden van acht
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kenmerken aangeven in welke mate ze deze belangrijk vonden.
figuur 9
Om mij op 5 mei na te laten denken over vrijheid moet een activiteit/ritueel…
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

De respondenten vinden vooral dat een activiteit samen met anderen beleefd moet worden (gemiddelde
3,78). Er is geen duidelijke voorkeur voor rituelen die actueel zijn of gebaseerd zijn op historische feiten.
Beide aspecten worden ongeveer even belangrijk gevonden. Nederlanders geven ook aan dat een activiteit
op 5 mei feestelijk moet zijn. De meerderheid van de respondenten is ook van mening dat, om hen na te
laten denken over vrijheid op 5 mei, het dan goed is dat een activiteit interactief is en een persoonlijk verhaal
moet bevatten. Culturele elementen en het bevatten van nieuwe informatie worden (relatief) het minst
belangrijk gevonden. Hoogopgeleiden vinden culturele elementen belangrijker dan laagopgeleiden. De
grootste verschillen zijn er tussen wel- en niet-bezoekers. Niet-bezoekers vinden het significant minder
belangrijk dat activiteiten/ rituelen nieuwe informatie bevatten, dat ze interactief zijn, dat ze samen met
anderen zijn en dat ze culturele elementen bevatten. Niet-bezoekers vinden het significant belangrijker
dat activiteiten/ rituelen gebaseerd zijn op historische feiten.
We hebben onze respondenten ook de (open) vraag voorgelegd wat een goede manier zou zijn om ze op
Bevrijdingsdag (meer) na te laten denken over vrijheid. Eén op de tien respondenten geeft alsnog aan
dat er op dit moment reeds voldoende aandacht is voor vrijheid op Bevrijdingsdag. De meest gegeven
suggestie (12%) om meer na te denken over vrijheid op Bevrijdingsdag is door middel van beeldmateriaal
(bijvoorbeeld het tonen van foto’s, filmpjes en posters). Dit is in lijn met een eerdere studie op dit thema
(De Regt, 2014). Verder geeft 11% van de respondenten aan dat zij meer zouden gaan nadenken over
vrijheid, indien er meer aandacht zou komen voor het thema in oude media (kranten en/of tv). Negen
procent van de respondenten geeft aan dat ze geconfronteerd moeten worden met onvrijheid vandaag de
dag, bijvoorbeeld in andere plaatsen van de wereld. Acht procent van de respondenten geeft aan dat ze
meer zouden nadenken over vrijheid op Bevrijdingsdag indien ze vrij zouden zijn van werk. Aangezien
ze vaak gewoon moeten werken voelt het vaak als een gewone dag/ niet een bijzondere dag, zo wordt
aangegeven. Nog eens 8% geeft aan dat leuke activiteiten (bijvoorbeeld festivals) helpen. Ook onderwijs,
persoonlijke verhalen en gesprekken worden genoemd als een manier om meer over vrijheid na te denken
op Bevrijdingsdag (door 5-7%).
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Minder vaak genoemd (minder dan 5%) wordt:
•
•
•
•
•
•
•

Dat er meer activiteiten lokaal gevierd moeten worden, zodat men eerder deel zou kunnen nemen
aan de viering;
Meer aandacht op social media voor het thema;
Meer confrontatie met onvrijheden in het verleden in Nederland;
Cultuur (kunst, theater, museum);
Lezingen/debatten;
Elk jaar een wisselend actueel jaarthema;
Het houden van stilte.

3.3. de rol van de koning op bevrijdingsdag

Tot slot hebben we met dit onderzoek ook in kaart gebracht in welke mate Nederlanders vinden dat de
koning een rol moet spelen tijdens Bevrijdingsdag. Kan de aanwezigheid van de Koning bijdragen aan een
meer ritueel karakter van 5 mei? Op basis van het NVO weten we dat Nederlanders het wel heel belangrijk
vinden dat de koninklijke familie aanwezig is bij de Nationale Dodenherdenking. Minder waarde werd
gehecht aan de aanwezigheid van de koninklijke familie bij de Nationale Viering van de Bevrijding. In dit
onderzoek hebben we de respondenten drie stellingen voorgelegd over de koning:
1. Ik vind het belangrijk dat de koning een rol speelt op Bevrijdingsdag.
2. Het is goed dat de koning aanwezig is bij het 5 mei-concert .
3. De koning zou een toespraak moeten geven op 5 mei over vrijheid.
Ook hier konden de respondenten weer op een 5-puntsschaal aangeven in welke mate ze het (on)eens
waren met de stellingen (1 = helemaal oneens – 5 = helemaal mee eens).
figuur 10
De rol van de koning op 5 mei
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Bron: Studie Rituelen en Activiteiten 5 mei

Alle gemiddeldes zijn boven het neutrale punt van de schaal (3). Dit houdt in dat Nederlanders niet
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negatief staan tegenover een rol voor de koning op Bevrijdingsdag. De gemiddeldes zijn echter allemaal
onder de 4, men is dus niet zeer uitgesproken voorstander van een heel grote rol voor de koning op
Bevrijdingsdag. Oudere Nederlanders vinden het significant belangrijker dan jongere Nederlanders dat
de koning en rol speelt op Bevrijdingsdag. Ook vinden zij vaker dat het goed is dat de koning aanwezig is
bij het 5 mei-concert. Er is geen leeftijdseffect wat betreft de steun voor een toespraak over vrijheid. Nietbezoekers vinden het significant belangrijker dat de koning een rol speelt dan Nederlanders die wel een
festival bezocht hebben.
Samenvattend zien we dat bestaande activiteiten als de Ambassadeurs van de Vrijheid en het ‘5 voor 5’moment potentie hebben, maar dat er nog wel (veel) ruimte is voor verbetering. Vooral de zichtbaarheid
van deze activiteiten lijkt een belangrijk aandachtspunt. Terwijl zichtbaarheid juist een van de
voorwaarden is om een activiteit uit te laten groeien tot een ritueel. De nieuwe(re) activiteiten hebben
veel potentie: ze worden positief geëvalueerd. Er is geen unanieme/ overtuigende steun voor een soort
vrijheidstoespraak van de koning als nieuw onderdeel voor Bevrijdingsdag.
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4 belangrijkste resultaten
Dit rapport is onderdeel van het zogenaamde ‘rituelenproject’. Dit onderzoek naar rituelen heeft tot doel
om de praktijk van herdenken en vieren te versterken. De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat zijn de
rituelen van herdenken en vieren rond de Tweede Wereldoorlog en hoe kunnen deze in de toekomst betekenisvol
blijven? In dit rapport is aandacht besteed aan activiteiten en rituelen rondom vieren. We hebben
hiervoor zowel data van het NVO opnieuw bekeken als nieuwe data verzameld over vieren. Doel was om
meer zicht te krijgen op hoe bestaande activiteiten en rituelen gewaardeerd worden en zicht krijgen op
ervaringen met (nieuwe) rituelen. De belangrijke resultaten van deze studie zijn:
•

Vooral geëngageerde Nederlanders vinden vieren van vrijheid en de bijbehorende rituelen
belangrijk. Zo zijn bijvoorbeeld interesse in politiek, vertrouwen in democratie, gevoelens van
nationale verbondenheid en algemene participatie belangrijke voorspellers van deelname aan
rituelen op 5 mei.

•

Nederlanders vinden het uithangen van de Nederlandse vlag een goede manier om vrijheid te
vieren. Bijna 86% van de Nederlanders vindt dit een goede manier.

•

De fakkel heeft voor veel Nederlandse een persoonlijke betekenis. De fakkel wordt vooral veel met
vrijheid geassocieerd.

•

Er is draagvlak voor de Ambassadeurs van de Vrijheid, maar er lijkt nog wel ruimte voor
verbetering wat betreft de zichtbaarheid en de overtuiging van deze activiteit. Zo weten slechts 6
op de 10 bezoekers van de festivals dat er Ambassadeurs van de Vrijheid optreden. Ook maakt op
dit moment bijvoorbeeld het vervoer met de helikopter niet heel veel indruk.

•

Er is draagvlak voor het idee en de uitvoering van het ‘5 voor 5’- moment, maar de zichtbaarheid
moet beter. De meeste bezoekers (ook degenen die het wel hadden mee kunnen maken) geven aan
dit moment nooit meegemaakt te hebben,

•

(Nieuwe) inhoudelijke activiteiten op en in aanloop naar 5 mei worden goed ontvangen. De
activiteiten die wij onderzocht hebben (debat, spellen, shows en gesprekken) worden allemaal
minimaal voldoende en vaak zelfs heel goed beoordeeld.

Er gebeurt dus veel aan activiteiten en rituelen rondom vieren in Nederland. Samen hebben deze zeker
potentie, maar de uitwerking kan en moet beter met als doel de praktijk van vieren in Nederland te
versterken. Hoewel dit onderzoek meerdere nieuwe inzichten gaf, liggen er nog duidelijke vragen voor de
toekomst. Zo is er in het verleden veel onderzoek gedaan naar algemene steun voor vieren en de betekenis
van vieren voor Nederlanders, maar er is weinig onderzoek gedaan specifiek naar rituelen rondom vieren.
Om te weten hoe 5 mei in de toekomst optimaal vorm te geven moet er een grotere focus komen in het
onderzoek op de afzonderlijke rituelen. Ten eerste moet er meer gedetailleerd onderzoek komen naar de
waardering van rituelen. Hoewel we bijvoorbeeld uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek (2015) wel weten
in welke mate Nederlanders bijvoorbeeld de Ambassadeurs van de Vrijheid aansprekend vinden, was
niet bekend waarom zij die wel of niet aansprekend vonden. Het zou goed zijn indien bij toekomstig
onderzoek naar rituelen meer de diepte in gegaan wordt om echt zicht te kunnen krijgen op de waardering
van de verschillende rituelen rondom vieren. Dat een dermate gedetailleerde evaluatie van de activiteiten
bijvoorbeeld ook op andere festivals plaatsvindt en dat de evaluatie van deze rituelen ook door de tijd heen
gemonitord wordt. Ook is het goed om meer onderzoek naar de ervaring van bepaalde rituelen te doen.
In dit onderzoek hebben we bijvoorbeeld gekeken naar hoe mensen verschillende rituelen/activiteiten
op en in aanloop naar 5 mei ervaren hebben. Het is goed om dergelijk gefocust onderzoek in de toekomst
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vaker uit te voeren. Zoals bijlage 2 laat zien zijn er veel meer rituelen (met potentie) op 5 mei. Hoe worden
deze ervaren? Waarom doen mensen wel of niet mee aan de rituelen? Ook zou het goed zijn om (indien
haalbaar) een dermate grote steekproef per activiteit te hebben om betrouwbare analyses te kunnen doen
naar hoe verschillende doelgroepen de rituelen waarderen en ervaren. Samen zullen deze onderzoeken
resulteren in een beter beeld van de behoeften en wensen wat betreft rituelen rondom vieren in Nederland.
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bijlage 1
overzicht steekproeven data rituelen en activiteiten 5 mei
Steekproeven Populatie

Manier
afname

Manier benaderen

Datum

n

Op papier

Benaderd op het
festival

5 mei

206
142

Bezoekers
Bevrijdingsfestival
Haarlem
Vlissingen

Mensen die op
het Bevrijdingsfestival aanwezig
waren

Inhoudelijke
activiteiten
Lunch
Den Bosch

Mensen die deel- Digitaal
genomen hebben
aan de lunch

Via mail coördinator
lunch

Enkele
22
dagen na
de lunch/ 5
mei

Blikopeners
Haarlem

Festivalbezoekers welke
hebben deelgenomen aan de
inhoudelijke
activiteit

Op papier

Benaderd na afloop
deelname activiteit

5 mei

50 Rapshowcase
40 Mensenbieb
36Theatervoorstelling

Activiteiten
Vlissingen

Festivalbezoekers welke
hebben deelgenomen aan een
inhoudelijke
activiteit
Leerlingen in
verschillende
klassen

Op papier

Benaderd na afloop
deelname activiteit

5 mei

25 Feit & Fictie spel
19 VrijheidEXPOsed

Op papier

In de klas

Enkele
dagen/
weken na
het debat

234

Mensen die in
2018 geen Bevrijdingsfestival
bezocht hebben

Op papier

Verschillende
plaatsen en manieren (via via, publieke
plaatsen, etc.)

Op en rond 134
5 mei

Debatten/
scholentour
Groningen

Nietbezoekers
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bijlage 2
lijst met gesubsidieerde inhoudelijke activiteiten op en in aanloop naar 5 mei
Provincie/stad festival Titel activiteit/project

Beschrijving activiteit/project

Limburg

Geef vrijheid door

Groningen

Scholentour

Gelderland

Nationale
Bevrijdingsvuurestafette

Friesland

De escape

Op 5 mei wordt op het Plein van de Vrijheid een muur ingericht
waar ingevulde vrijheidsboodschappen worden opgehangen.
Jongeren gaan op de foto met deze boodschap en worden
gevraagd de foto via social media te delen. Met de jongeren
die deelnamen aan deze activiteit wordt gesproken over actief
burgerschap, democratie en vrijheid. In het voortraject wordt
samengewerkt met diverse jongerenorganisaties en een vmboschool.
Tijdens de Scholentour worden er in aanloop naar 5 mei aan
de derde klassen van het vmbo en het mbo in de provincie
Groningen debatten georganiseerd. Er wordt aan de hand van
drie stellingen gediscussieerd, waarbij gastdocenten een positie
innemen en waarbij de leerlingen uitgedaagd worden argumenten
en voorbeelden te bedenken over de stellingen. Ook is er een
poëzieproject aan gekoppeld dat het effect en de herinnering aan
de debatten doet vergroten en waardoor er iets concreets over
gehouden wordt aan het project.
Op 4 mei verzamelen in Wageningen rond 22.00 uur
hardloopgroepen uit verschillende gemeenten om het
Bevrijdingsvuur op te halen. Net na 0.00 uur gaan de lopers op
weg naar hun eigen gemeente om zo het vuur symbolisch over
heel Nederland te verspreiden. Bij aankomst in eigen gemeente
zal daar d.m.v. een ceremonie het lokale Bevrijdingsvuur worden
ontstoken.
Bezoekers van het festival op 5 mei krijgen de mogelijkheid om
voor tien minuten te ervaren hoe beklemmend en bedreigend het
kan zijn als je bent opgesloten. Mensen worden bewust gemaakt
van het feit dat er nog steeds mensen worden verhandeld.
Daarnaast worden tips gegeven waar men op kan letten (op grote
vliegvelden of andere reis plekken) bij het signaleren of iemand
verhandeld wordt.
In samenwerking met het Rode Kruis is op het festival een
silent disco aanwezig. Bezoekers die hier aan mee doen, krijgen
naast de muziek verhaaltjes te horen over hoe kinderen in
oorlogslanden er aan toe zijn en hoe het Rode Kruis hen helpt
met het herstel. Mensen komen hierdoor op een laagdrempelige
manier in aanraking met de onvrijheid waar kinderen in leven.
Op het festival op 5 mei is een ouderwetse typemachine
aanwezig. Bezoekers kunnen hierop een boodschap typen voor
iemand anders. Het verhaal is oneindig en er kan door iedereen
verder geschreven worden. Op deze manier komen bezoekers
onbewust met elkaar in contact.
In februari tot en met mei 2018 gaan derdejaars mbo-leerlingen
(media, journalistiek en fotografie) 6 tot 8 personen interviewen
over hun actuele betekenis van vrijheid. Als concreet resultaat
maken de leerlingen een portretfoto van de geïnterviewde. Deze
wordt op het Bevrijdingsfestival, met een bijbehorende quote,
gepresenteerd als billboard. Ook worden er tijdens het festival
op de schermen naast het hoofdpodium korte filmpjes getoond
welke gebaseerd zijn op de interviews.

Silent disco

Typemachine

Een portretje vrijheid

26

Provincie/stad festival Titel activiteit/project

Beschrijving activiteit/project

Drenthe

Op het Bevrijdingsfestival is er een tent aanwezig waar jongeren
en volwassenen kennis kunnen maken met de leiders van onze
Amerikaanse, Britse, Canadese, Franse en Poolse bevrijders.
Er zijn spiegelgezichten gemaakt (1 foto bestaande uit twee
linkerhelften van het gezicht en 1 foto bestaande uit de twee
rechterhelften van het gezicht) van de gezichten van de leiders.
De gezichten worden psychologisch geïnterpreteerd. Daarnaast
krijgen bezoekers de kans hun eigen spiegelgezicht te laten
maken en te laten interpreteren.
In samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork
en War Child is er voor basisscholen en vmboscholen, een in elk
van de twaalf Drentse gemeenten, een gastles gemaakt. In de
gastles wordt het verhaal van een Joods kind uit de gemeente
waar de school staat verteld. Om heden en verleden met elkaar
te verknopen worden ook de activiteiten van War Child in de
gastlessen verwerkt.
In 35 huizen, verspreid over de stad, worden op 4 en 5 mei
kleinschalige herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Hierin staat
het leven centraal van de Joodse bewoners van het bewuste
adresin Amsterdam woonden. Op locatie worden verhalen over
vooroorlogse levens en dagelijkse belevenissen verteld: verhalen
over vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer.
In aanloop naar 5 mei wordt er door jongeren in samenwerking
met jonge statushouders een Vrijheidslunch voorbereid. Tijdens
de Vrijheidslunch op 5 mei is er aan de lange tafels plek voor
ouderen, jongeren, relaties, statushouders en geïnteresseerden.
Bezoekers hebben de mogelijkheid tot interactie aan tafel.
Daarnaast worden, in samenwerking met Theater Na de Dam,
verhalen verteld door ouderen uit Brabant die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ook worden er optredens
verzorgd door professionele bands die uit vluchtelingen bestaan.
Op het Bevrijdingsfestival zijn de zogenoemde ‘bussen met
inhoud’ aanwezig, waar bezoekers als passagier in kunnen
stappen. In een van de bussen geeft Leila Prnjavorac
(presentatrice, trainster, workshopleidster, coach en motivator)
een lezing. Ze is op 31 december 1982 geboren in Doboj
(Bosnië-Herzegovina) en vluchtte in 1993 samen met haar
ouders en broertje naar Nederland. De lezing gaat over haar
Bevrijdingsverhaal en is gefocust op de doelgroep jongeren 13-35
jaar.
In het najaar van 2017 zijn in totaal 150 leerlingen van het Johan
de Wittcollege 8 weken getraind in het schrijven van gedichten en
de voordracht daarvan. Het onderwerp van de gedichten is ‘4 en
5 mei’, oftewel ‘vrijheid en bevrijding’. De leerlingen met de beste
gedichten mogen deze voordragen tijdens een busrit van ‘de
bussen met inhoud’ op het Bevrijdingsfestival..
In een ‘bus met inhoud’ die het festivalterrein afrijdt, wordt
een lezing gegeven door een aansprekende (ex-)politicus
over democratie, grondrechten en actief burgerschap en de
samenhang met het thema vrijheid bij burgers. Het publiek kan
vragen stellen tijdens de rit.
Op het Bevrijdingsfestival Den Haag treedt The Navigators, een
jonge, lokale pop/indierockband op samen met niet-westerse
gastmuzikanten. Ze hebben speciaal voor het festival een
concert samengesteld, waarbij de band de uitdaging aangaat om
met muzikanten uit andere dan westerse bevolkingsgroepen op
te treden.

De twee gezichten van
onze bevrijders

Gastlessen

Amsterdam

Open Joodse HuizenHuizen van verzet

Brabant

Vrijheidslunch

Den Haag

Het bevrijdingsverhaal
van Laila Prnjavorac

Jeugd en gedichten

Politieke ambtsdragers

Concert The Navigators
& Friends
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Provincie/stad festival Titel activiteit/project
Vrijheid van
meningsuiting

Overijssel

Geef Vrijheid Door in
Overijssel

Utrecht

Songs for Freedom

Zeeland

FAKE! news area

Zuid-Holland

Radio Freedom

Haarlem

De Blikopener

De Mensenbieb

Flevoland

The Art of Freedom

Beschrijving activiteit/project
Er worden optredens gegeven in de ‘bussen met inhoud’ door
Haagse en landelijk bekende auteurs vanuit de Haagse comedyinitiatief Puur Gelul. De acteurs gaan op zoek naar de grenzen
van de vrijheid van meningsuiting. Elke bustocht eindigt met
een nagesprek met het publiek over hoe ze de grappen ervaren
hebben en of ze vinden dat alles gezegd moet kunnen worden.
In april 2018 komen er jongeren bijeen om te praten over vrijheid
(uit iedere gemeente twee) met behulp van een gespreksleider.
Vervolgens is er in iedere gemeente een stadsbijeenkomst waar
inwoners met verschillende culturele achtergronden worden
uitgenodigd. Aan de hand van een theatervoorstelling leren de
jongeren de inwoners uit hun eigen stad/ dorp kennen. Op 5 mei
komen de jongeren weer bijeen om ervaringen te delen.
In samenwerking met de Nederlandse Pop Academie krijgen
studenten de mogelijkheid een eigen vrijheidsnummer
te schrijven en uit te voeren over een van de drie thema’s
democratie, burgerschap en vrijheid. In april worden beste vijf
acts gekozen, welke hun vrijheidsnummer ten gehore mogen
brengen op het speciale NPAC podium van het Bevrijdingsfestival
Utrecht.
Tijdens het Bevrijdingsfestival is er een ‘live’ fact checker, die
jongeren vraagt te reageren op (fake)nieuwsfeiten, of zelf (fake)
nieuwsfeiten aan te brengen. De fact checker is op alle grote
schermen te zien. Daarnaast worden er onder het publiek continu
polls gehouden over nieuwsfeiten, waarop elke bezoeker kan
reageren.
Het Bevrijdingsfestival heeft zijn eigen radiozender: Radio
Freedom. Het is een platform dat op het festivalterrein een
dagvullend programma verzorgt. Het schenkt aandacht aan
hetgeen er op dat moment plaatsvindt op het festivalterrein,
maar staat vooral in het teken van de vrijheid en bespreekt dit
thema inhoudelijk.
Op het festivalterrein in Haarlem is een Blikopener aanwezig, een
ruimte waar mensen nadenken over hun eigen (voor)oordelen en
die van anderen. Mensen worden op een bijzondere manier met
elkaar in contact gebracht. Er is met name interactie met mensen
die beduidend vaker te maken hebben met vooroordelen. Na
afloop is er voor bezoekers de kans om vooroordelen op te
schrijven die voor henzelf gelden.
Op 5 mei kunnen bezoekers op het festivalterrein een ‘levend
boek’ lenen, in samenwerking met stichting Mensenbieb. Hier
‘leen’ je een mens voor een gesprek van ongeveer 20 minuten.
Het zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken, namelijk
iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt
anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.
Bijvoorbeeld een transgender persoon, iemand die verslaafd is of
een vluchteling.
Op het Bevrijdingsfestival worden drie kunstvormen ingezet.
Er wordt in samenwerking met professionele kunstenaars een
graffiti muur geplaatst waarbij zij de grondrechten en vrijheid
verbeelden. Ook het publiek wordt gevraagd mee te doen. In
aanloop naar 5 mei is daarnaast een fotowedstrijd voor zowel
amateurs als profs waarbij de foto’s dienen aan te sluiten bij de
thema’s vrijheid, democratie en burgerschap. Het publiek kan via
social media helpen beslissen welke foto’s op het terrein te zien
zullen zijn. Ook is er in aanloop naar 5 mei een poëziewedstrijd
waarin jongeren uitgedaagd worden een gedicht te schrijven. Het
gedicht dient afgestemd te zijn op het thema vrijheid, democratie
en burgerschap. Het winnende gedicht wordt voorgedragen op
het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Flevoland.
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