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VR JHEID
BESPREEK
JE AAN
TAFEL

Wordt mogelijk gemaakt door:

VR JHEIDS
MAALTIJDEN
Het vrije, open en tolerante land dat we zijn, is gevormd door
opstaan tegen onderdrukking en onrecht en strijden voor vrijheid en gelijkheid. Die vrijheid moet continu bevraagd worden.
Door met elkaar in gesprek te gaan, door - wanneer nodig vrijheid op te eisen en vooral door verschillen te vieren. Op 5
mei vieren wij de vrijheid door met elkaar aan tafel te gaan.
De Vrijheidsmaaltijd is een gezamenlijke maaltijd en vindt
plaats op de avond van 5 mei. Tijdens de maaltijd praten deelnemers over vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de
Vrijheidsmaaltijden - een initiatief van het Amsterdams 4 en 5
mei comité - als landelijke traditie introduceren.
HOE ORGANISEERT U EEN VRIJHEIDSMAALTIJD?
1. Vaststellen van een locatie
Waar gaan we eten? Met het kiezen van een locatie bepaalt u
veel. Enkele suggesties:
»»

»»

»»
»»

Een spectaculaire locatie
Bijvoorbeeld op het dak van een hoge toren, een plek waar
men anders niet komt (galerij van een museum), een lange
tafel op het centrale plein van de stad of het dorp, bovenop
een dijk, in een weiland, midden op een drukke weg.
Een historische locatie
Zoals in een pand met oorlogsgeschiedenis, naast een
monument, op de plek waar de machtsoverdracht na de
bevrijding plaatshad, een woon- of werkadres van een
Joodse familie of verzetsgroep, een plek van een voedseldropping.
Een praktische locatie
Denk aan een buurthuis, een restaurant, een bibliotheek
waar makkelijk een maaltijd bereid kan worden.
Een herkenbare plek
Een centrale publieke plek, bijvoorbeeld het gemeentehuis
of stadshuisplein, een groot park, een mooie straat.

2. Vaststellen van een verhaal
De Vrijheidsmaaltijd is samen eten en praten. Het gesprek over
vrijheid speelt de hoofdrol. Er zijn heel veel ingangen te bedenken om over vrijheid te praten. Bijvoorbeeld door te vragen naar
iemands idealen, zijn of haar persoonlijke geschiedenis of die
van zijn/haar land:
»»
»»
»»

Historisch
De geschiedenis van een pand, straat, buurt of stad, van
bewoners, over een bekende oorlogs- of verzetsdaad.
Actualiteit
Zoals vluchtelingen toen en nu, discriminatie.
Het ideaal van verbinding
Van het vieren van samenleven, tot de grotere 5 meithema’s: verzet, rechtsstaat, democratie en universele
mensenrechten.

3. Samenstellen van een programma
Hoe vertelt u het verhaal? Een centraal onderdeel van de
Vrijheidsmaaltijd is de toost: de burgemeester, een schrijver,
een lokale ‘held’ of de initiatiefnemer heft het glas en speecht:
waarom zitten wij hier vandaag samen aan tafel?
Daarnaast zijn allerlei programmaonderdelen te bedenken:
een open podium, een pub quiz, een muzikant die langs de tafel
trekt.

VOORBEELDEN VAN EERDERE VRIJHEIDSMAALTIJDEN
Vrijheidsmaaltijd aan het IJ
Langs de Noordoever van het IJ schoven op 5 mei 2015 en 2016
1000 mensen aan, waarbij elke tafelgast eten meegenomen had voor
degene die tegenover hem of haar kwam zitten. Lokale dichters en
muzikanten liepen langs de tafel voor mini-optredens, samen werd
gebouwd aan een zwerm papieren vogels als tijdelijk monument voor
verbinding.
Foto: Michiel Landeweerd / CC BY-NC-ND 2.0

4. Wie organiseert de Vrijheidsmaaltijd?
Iedereen kan een Vrijheidsmaaltijd organiseren. Houdt daarbij
rekening met de volgende rollen:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Een initiatiefnemer – een gemeente of lokaal 4 en 5 mei
comité;
Een producent – degene die de maaltijd organiseert;
Een programmamaker – dat kan een lokaal cultureel
podium zijn;
Een mediapartner – landelijk of lokaal;
Een host – de tafelheer of -dame;
Een kok en de crew.

Natuurlijk kunnen verschillende rollen door dezelfde
persoon gespeeld worden.
5. Voor wie is de Vrijheidsmaaltijd?
Tijdens een Vrijheidsmaaltijd vieren we gemeenschapszin; dat
we samen een groep vormen met een gedeelde geschiedenis
en een gedeelde toekomst. Het is natuurlijk leuk om in de opzet
van het programma juist de tegenstellingen op te zoeken: verschillende wijken, tegengestelde politieke kleuren, daklozen bij
de Rotary, vluchtelingen met buurtbewoners, jong en oud.

Vrijheidsmaaltijd Heerenveen
In de Sefaat Camii moskee in Heerenveen genoten op 5 mei 2018
tientallen gasten van een heerlijke maaltijd, verzorgd door vrijwilligers van de moskee. De Vrijheidsmaaltijd was een mooie vorm van
samenwerking tussen de gemeente Heerenveen en de moskee.
Foto: Gemeente Heerenveen

5. Hoe kan het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondersteunen?
Het comité ondersteunt u met inhoud en middelen:
»»
»»
»»

Programma
Meedenken over locatie, programma en partners.
Communicatie
Ondersteunen bij communicatie en het genereren van
media-aandacht.
Toolkit
Een toolkit, met middelen en aankleding, die ingezet kan
worden ter ondersteuning van de organisatie, communicatie, programma, aankleding en het op gang brengen en
houden van gesprekken.
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Walter Vermeer
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Vrijheidsmaaltijd Makkum
In Makkum organiseerde de werkgroep Vrijheidsmaaltijd een
bijeenkomst voor 50 gasten op 5 mei 2018. Deelnemers raakten
volop aan de praat met behulp van de “kletspot” en zochten letterlijk
de verbinding door de rode draden die het ene aan het andere glas
koppelden.
Foto: Jan Koornstra

