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Voorwoord

“Elke vierde mei herdenken en eren wij de doden met twee minuten stilte. En dat blijven we doen. Oud en jong samen. 
Grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. En wie goed luistert, hoort in die twee minuten stilte ontelbaar veel 
verhalen rondgaan.” Aldus minister-president Mark Rutte op 4 mei 2015 op de Dam in Amsterdam. 

In het lustrumjaar 2015 is op grote schaal gevierd en op indrukwekkende wijze stilgestaan bij 70 jaar vie-
ring Bevrijding. Tal van organisaties, zoals lokale 4 en 5 mei comités, Oranjeverenigingen, oorlogsmusea, 
maar ook de nos op 4 en 5 mei, diverse omroepen, kranten en tijdschriften hebben aandacht besteed aan 
de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgt er samen met deze 
organisaties in dit brede veld van herdenken, vieren en herinneren voor dat er een grote variëteit aan acti-
viteiten is die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend en betekenisvol houden. Het Concert van 
de Vrijheid op 2 mei was het lustrumevenement van het comité. 

Op 6 maart 2015 is de toekomstvisie Kom vanavond met verhalen… aangeboden aan de staatssecretaris van 
vws. Na een zorgvuldige voorbereiding en vele gesprekken is deze toekomstvisie tot stand gekomen. Het 
comité kiest er voor om meer concreet te maken waar herdenken en vieren over gaan. Naast de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers moeten cruciale gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog bij de Nationale Herden-
king expliciet worden benoemd. Op 5 mei moet onze vrijheid gevierd worden in het licht van de dramati-
sche gebeurtenissen waarvan we bevrijd zijn. Alleen door te benoemen voorkomen we dat we vergeten. Er 
zijn vele – vooral positieve – reacties ontvangen. 

Het comité heeft samen met het niod, de ogs en de smh 40-45 deelgenomen aan de commissie ‘Verster-
king Herinnering Tweede wereldoorlog’ die op initiatief van de staatssecretaris van vws, de heer Van Rijn, was 
ingesteld. De commissie, onder leiding van Job Cohen, heeft advies uitgebracht over het borgen van de her-
innering aan de Tweede wereldoorlog. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de toekomstvisie van het 
comité. Het comité vertaalt de aanbevelingen over intensievere samenwerking en meer afstemming binnen 
de sector in het meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020. Het comité heeft andermaal bevestigd bereid en in staat 
te zijn een substantiële bijdrage te leveren aan het op te richten platform wo ii. 

Met ingang van 1 juni 2015 is Joan Leemhuis-Stout teruggetreden als voorzitter van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei. Het Nationaal Comité is haar zeer erkentelijk voor haar inzet in de afgelopen zes jaar.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt in beleidsperioden van vijf jaar. In december 2010 verscheen het be-
leidsplan Stilstaan bij vrijheid, herdenken, vieren en herinneren. In dit beleidsplan, dat betrekking heeft op de 
periode 2011 tot en met 2015, is het beleid op hoofdlijnen beschreven. In aanvulling hierop wordt jaarlijks 
een begroting met toelichting opgesteld. Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en 
financiële verantwoording over het jaar 2015. 
In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2015. In hoofdstuk 2 worden vervolgens 
de belangrijkste resultaten van 2015 op een rij gezet. Afgesloten wordt met de jaarrekening; de financiële 
verantwoording over 2015. In de bijlage wordt verslag gedaan van   het subsidiebeleid dat het comité in 
opdracht van vws uitvoert.

Gerdi A. Verbeet      Jan van Kooten
voorzitter       directeur

Amsterdam, april 2016.
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Ali B op het Concert van de Vrijheid.
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  Jaarverslag 

1  Terugblik op 2015
 Inleiding 
Toen 70 jaar geleden op 12 september 1944 geallieerde soldaten de grens overstaken in het Limburgse dorp 
Mesch begon  de Bevrijding van Nederland. Met het lanceren van een app en een interactieve website heeft 
het comité het verloop van de Bevrijding in beeld gebracht en een overzicht gegeven van de activiteiten die 
in 2015 door tal van organisaties werden georganiseerd in verband met het lustrumjaar. 

Op 2 mei werd het Concert van de Vrijheid uitgezonden op npo 1; het lustrumproject van het comité, gefi-
nancierd door het vfonds en het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Een miljoen mensen hebben gekeken naar 
optredens van 25 jaar Ambassadeurs van de Vrijheid. In het Concert van de Vrijheid stonden persoonlijke ver-
halen over vrijheid centraal. Rondom de verhalen met diverse invalshoeken werd muziek gespeeld door de 
Ambassadeurs Ali B, Guus Meeuwis, Nick & Simon, Giovanca, Hessel (de allereerste Ambassadeur in 1991) 
en Van Velzen. Er werden onder andere verhalen gedeeld over het verlies van familie in de Tweede Wereld-
oorlog, de Holocaust, de Jappenkampen, de inspanningen van verzetshelden, de psychische gevolgen en 
verliezen van uitzending op missies heden ten dage. De verhalen waren persoonlijke getuigenissen, verteld 
door naasten: kinderen, familieleden, geliefden of kleinkinderen. Zij vertelden het verhaal om de persoon 
waarover het verhaal ging te eren en te bedanken. Het format biedt voor de toekomst mogelijkheden om 
verhalen te vertellen afgewisseld met muziek voor een breed publiek. 

De in 2011 overgedragen taken van vws zijn integraal onderdeel van het beleid en activiteiten van het 
comité geworden. Dit heeft tal van nieuwe activiteiten opgeleverd op het gebied van versterking van de 
herinneringssector, coördinatie en regie binnen de sector, service aan organisatoren van 4 en 5 mei, onder-
steuning van herdenkingen, internationale opleidingsprogramma’s, het bieden van overzicht van educa-
tieve producten en wetenschappelijke publicaties en het uitvoeren van toegepast onderzoek, zowel kort als 
meerjarig. 

Met het subsidiebeleid, dat in mandaat voor de minister van VWS wordt uitgevoerd, zijn veel innovatieve 
projecten financieel ondersteund. Ondanks de grote waardering van de aanvragers over de uitvoering van 
de regeling is het comité van mening dat het uitvoeren van een subsidiebeleid op gespannen voet kan ko-
men te staan met de onafhankelijke en verbindende rol van het comité in de samenleving en speciaal in de 
sector. Samen met het ministerie van VWS wordt in 2016 gezocht naar een passende invulling voor de uit-
voering van dit subsidiebeleid en een soepele overgangsregeling.

In 2015 is, vooruitlopend op de nieuwe toekomstvisie een begin gemaakt door het aanpassen van  de tek-
sten bij de kranslegging. Er zijn meer woorden gegeven aan de inzet van geallieerden: “ We herdenken in 
blijvende dankbaarheid jegens ontelbaar velen, die waar ook ter wereld ook voor onze vrijheid hun leven 
hebben gegeven.” Meer woorden voor de vervolgingsslachtoffers: “Een krans voor de meer dan 100.000 
Joden, Roma en Sinti. Landgenoten, die werden geïsoleerd, gedeporteerd en uiteindelijk vermoord in con-
centratie- en vernietigingskampen, enkel en alleen om wie zij waren.” 
En meer woorden aan het verzet en omgekomen burgers: “Een krans voor mensen die gevangen werden 
genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen, omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor 
rechtsstaat en democratie. En een krans voor hen die het leven verloren in het oorlogsgeweld door bombar-
dementen, honger, willekeur  en schaarste”.
Deze aanpassingen geven meer helderheid over wie we herdenken en zijn in nauwe samenwerking met de 
diverse groepen van oorlogsgetroffenen tot stand gekomen. Mede door de afstemming van de tekst was er 
in 2015 geen discussie in de media over dit onderwerp. 
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 Herdenken
De 4 mei-voordracht Wij van na de oorlog werd gehouden 
door Ian Buruma. Hij hield een pleidooi om in alle beschei-
denheid te herdenken. “Wij – van na de oorlog – zullen 
nooit weten hoe we ons zouden hebben gedragen. Zouden 
wij ons hachje hebben geriskeerd om anderen te helpen? 
Zouden wij hebben geweigerd om mee te doen aan een 
misdadig regime? Of zouden we de andere kant op hebben 
gekeken als iemand anders uit zijn huis werd geranseld?” 
In de Nieuwe Kerk zong het Nationaal Jeugdkoor twee Jiddi-
sche liederen en het Indische Onze Vader. De Indische ge-
meenschap heeft de herkenbare en betekenisvolle bijdrage 
aan de Nationale Herdenking zeer gewaardeerd.  
In het kader van het lustrumjaar sprak minister-president 

Mark Rutte op de Dam. Hij memoreerde zijn vader, die in Nederlands-Indië woonde toen de oorlog begon. Zijn 
opa woonde in Rotterdam en schreef een kaartje met daarop ‘we hebben de hel gezien’, daarmee verwijzend 
naar het bombardement. “Ik heb dat kaartje nog. En ik koester het, als een herinnering die is doorgegeven”. 

Na de kranslegging was er een bijzondere ontmoeting van de Koning en Koningin, de premier, de burge-
meester van Amsterdam en de Commissaris van de Koning met onder meer de kransleggers en een hon-
derdtal  mensen van de eerste generatie oorlogsgetroffenen. Voor alle betrokkenen een bijzondere ervaring. 

De organisatorische ondersteuning van de Holocaust Herdenking op de laatste zondag in januari en de 
Indië-Herdenking op 15 augustus krijgen een steeds vastere vorm. Het comité zorgt voor de productionele 
en logistieke organisatie, waarbij extra aandacht uitgaat naar de overlevenden en naar een duidelijke struc-
tuur, veiligheidsplannen en coördinatie van diensten en organisaties. Er ontstaat een steeds betere samen-
werking wat de kwaliteit van de herdenkingen ten goede komt. 

 Vieren 
De Israëlische schrijver  David Grossman hield de 5 mei-lezing: Ademen met beide longen. Geïnspireerd 
door een citaat van Etty Hillesum – ‘Ik zou het denkende hart van een heel concentratiekamp willen zijn.’ 
– hoopt Grossman in dergelijke omstandigheden net zo sterk te zijn. Hij benadrukte het bijzondere van 
zoveel jaren leven in vrijheid. “Vrede is vrijheid. Misschien herinnert u zich hier in Nederland, na zeventig 
jaar zonder oorlog, af en toe niet meer hoezeer vrede geen vanzelfsprekende omstandigheid is en hoezeer 
vrede vele en verschillende soorten uiterlijke en innerlijke vrijheid mogelijk maakt.”

De lezing werd vooraf gegaan door het voorlezen van een brief die de 12 jarige Judith Smaal aan Malala had 
geschreven. De Zeeuwse componist Douwe Eisinga componeerde speciaal voor deze gelegenheid. 
Met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur door de minister-president op het festivalterrein werd het start-
sein gegeven voor de bevrijdingsfestiviteiten. De minister-president ging in debat met jongeren, sprak met 
veteranen en deed mee met diverse activiteiten. 

Het weer op 5 mei was onstuimig; wolkbreuken en rukwinden veroorzaakten problemen op diverse Be-
vrijdingsfestivals: opschorten programma, evacuatie publiek, kleine materiële schade, minder omzet, en 
zelfs afgelasting hoofdpodium Flevoland. Desondanks waren bijna een miljoen mensen op de been. Al 25 
jaar vliegen de Ambassadeurs van de Vrijheid met de steun van het ministerie van Defensie van festival naar 
festival. Dit jaar waren Dotan, Caro Emerald en Jett Rebel onze Ambassadeurs. In het kader van het lustrum 
was er een extra Junior-Ambassadeur: Mainstreet (vier jongens van 16 jaar), wat met name door het jonge 
publiek erg werd gewaardeerd. De nos heeft voor de tweede keer het programma Artiesten van de vrijheid 
uitgezonden op npo 2. Het vfonds is al vele jaren hoofdsponsor van de Bevrijdingsfestivals en heeft tevens 
een bijdrage gegeven aan het lustrumproject Concert van de Vrijheid. 

De samenwerking tussen de solisten Herman van Veen, Claudia de Breij, Giovanca en het Nationaal Jeugd 
Orkest heeft geresulteerd in een sterk inhoudelijk 5 mei-concert waar 1,7 miljoen mensen naar hebben 

Ian Buruma 

houdt de 4 mei-

voordracht.



9  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2015

gekeken. De finale met zeventig 70-jarigen met een fakkel, vuurwerk en een mix van zang, dans en muziek 
zorgden voor een prachtige apotheose. De nieuwe inrichting van de locatie, met walk-ways aan het podium 
en een tribune op het gastenplatform, heeft het zicht op het podium voor de genodigden en het publiek 
langs de kaden sterk verbeterd en de betrokkenheid van het publiek vergroot. 

 Educatie en Kennis
In 2015 bestond het project Adopteer een Monument 30 jaar. Opgericht door mensen uit het voormalig verzet 
is het project nu al jarenlang een zeer gewaardeerd onderwijsproject dat samen met de Oorlogsgraven-
stichting en het vfonds een nieuwe impuls heeft gekregen. Om dit te vieren zijn de voorleesverhalen van 
bekende kinderboekenschrijvers onder de titel Voordat ik het vergeet gebundeld en cadeau gedaan aan 1500 
scholen. Daarmee is het deelproject voorleesverhalen afgerond. Alle Adopteer scholen ontvingen bij de 
bundel ook een bordje waarmee ze zichtbaar kunnen maken, bijvoorbeeld naast de ingang van de school, 
dat ze aan het project deelnemen.  

Door ontwikkelingen in het medialandschap is Schooltv van de televisie naar het internet verhuisd. Samen 
met Schooltv zijn er 6 infoclips gemaakt over 4 en 5 mei voor de groepen 7 en 8. Nieuw is de samenwerking 
met Klokhuis. Er is een speciale uitzending gemaakt over 70 jaar viering van de Bevrijding. Deze samenwer-
king gaan we de komende jaren voortzetten.  

Het Nationaal Aandenken, bedoeld voor de kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs en klas 5 in het Cari-
bisch deel van ons koninkrijk, bestaat inmiddels vijftien jaar. In 2015 is het boekje totaal veranderd, zowel 
inhoudelijk als qua vormgeving. Dit nieuwe Denkboek wordt in 2016 voor het eerst aangeboden aan het 
onderwijs. Ook de digitale lessen worden aangepast aan het nieuwe boekje. 

Na de sluiting van de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen in de Kunsthal Rotterdam 
heeft Google de 100 voorwerpen in het Nederlands en Engels geplaatst op Google Cultural Institute. Met 
behulp van Google Streetview is de tentoonstelling nog steeds te bezoeken. Op Tweedewereldoorlog.nl is 
een overzicht opgenomen van de belangrijkste oorlogsmusea en hun collecties. Er zijn twee digitale ten-
toonstellingen gepresenteerd: Gijzelaars 1940 – 1945 in samenwerking met het NIMH en de tentoonstelling 
Walcheren onder water met het Zeeuws Archief. Daarmee is de website tweedewereldoorlog.nl uitgegroeid 
tot een belangrijk digitaal platform van de sector.
 

Daltonschool 

Utrecht doet mee 

aan Adopteer een 

Monument.
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Er is een traditie ontstaan om jaarlijks met directies van 
oorlogs- en verzetsmusea en andere partners van gedachten 
te wisselen over strategische vraagstukken. In december 
is gezamenlijk een bezoek gebracht aan het Imperial War 
Museum in Manchester en diverse samenwerkende mu-
sea in Liverpool. Tijdens dit overleg is afgesproken om op 
verschillende vlakken, en in lijn met de uitkomsten van de 
commissie Cohen, de samenwerking te intensiveren. 

De database Oorlogsmonumenten kan blijven rekenen op 
grote belangstelling. In de provincie Gelderland is een pilot 
uitgevoerd met vrijwilligers die als gastredacteur de data-
base actueel houden. Bij gebleken succes zal dit landelijk 
worden uitgerold. 
De Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten, in 2015 in Zee-
land, geeft ieder jaar een effectieve regionale impuls aan 
het beheer en het behoud. 

 Internationaal
Het internationaal studieprogramma is dit jaar gecombineerd met het samenwerkingsproject Duitsland 
– Nederland. Een groep van acht Nederlandse en negen Duitse professionals hebben een uitwisselingspro-
gramma gevolgd. Begin mei heeft men deelgenomen aan de herdenking en viering in Nederland. In Berlijn 
heeft de groep de herdenkingstoespraak van Bondspresident Gauck in de Bondsdag bijgewoond. 

Op 27 augustus was Koning Willem-Alexander aanwezig bij het kennisuitwisselingsprogramma in Münster 
van het project Voor Vrijheid - Für Freiheit. Samen met het Zentrum für Niederlande-Studien organiseerde 
het comité onder meer workshops voor en met Nederlandse en Duitse scholieren over thema’s als burger-
schap, democratie en vrijheid. Aansluitend op het programma in het theater sprak ZM de Koning  met een 
aantal van de scholieren.

 Onderzoek
Het comité voert jaarlijks het Nationaal Vrijheidsonderzoek uit. In het kader van toegepast onderzoek wor-
den jaarlijks ook een aantal kortlopende onderzoeken verricht. Daarnaast wordt een meerjarig onderzoeks-
project uitgevoerd.

Voor het comité vormen de uitkomsten van onderzoek, zoals het Nationaal Vrijheidsonderzoek, een be-
langrijke informatiebron. Tussentijdse resultaten van het meerjarig onderzoeksprogramma dat samen met 
de Universiteit Utrecht is opgezet, bieden interessante perspectieven. Zo blijkt dat Nederlanders in grote 
meerderheid universele mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting steunen. Maar zodra er concrete 
voorbeelden worden genoemd, krabbelen Nederlanders terug. De steun voor universele mensenrechten is 
slechts oppervlakkig, aldus de conclusie van de onderzoekers.
De eindresultaten en een boek over vrijheid en onvrijheid door de generaties heen worden gepresenteerd op 
het eerste jaarcongres van het comité in april 2016.  

Samen met o.a. het Niod is kortlopend onderzoek gedaan naar aantallen oorlogsslachtoffers Dit heeft ge-
leid tot de publicatie De Doden tellen. Slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien. Sommige 
gegevens over slachtoffers zijn nooit volledig geregistreerd. Ook zijn archieven uit de oorlogsperiode soms 
vernietigd door oorlogsgeweld, of opzettelijk, om oorlogsmisdaden te verbloemen. Daardoor hebben we 
niet meer alle gegevens beschikbaar. Uit Nederlands-Indië ontbreken veel gegevens.

 Communicatie 
De radio- en televisiespot die 4 en 5 mei agendeert geniet grote bekendheid en waardering. Uit onderzoek 
van de Dienst Publiek en Communicatie (dpc) van het ministerie van Algemene Zaken blijkt dat mede 
dankzij deze campagne 96% van de bevolking weet dat op 4 mei oorlogsslachtoffers worden herdacht en 

Deelnemers 
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dat op 5 mei vrijheid wordt gevierd. De ‘twee-minuten-stilte-spots’, die nationale, regionale en lokale om-
roepen om niet uitzenden, dragen eveneens bij aan het vergroten van de bekendheid van 4 en 5 mei. 

Tegen de achtergrond van de toekomstvisie Kom vanavond met verhalen… en het feit dat er meerdere cam-
pagnes zijn die nu naast elkaar bestaan en elkaar onvoldoende versterken, is besloten een nieuwe publieks-
campagne op te zetten. Dankzij de medewerking van het ministerie van vws en dpc kan het Nationaal 
Comité de publiekscampagne uitvoeren binnen het kader van de campagnes van de Rijksoverheid. De 
campagne wordt ontwikkeld door KesselsKramer en in april 2016 gepresenteerd. De komende jaren wordt 
de campagne verder uitgewerkt. 

Na de succesvolle lancering van Duifkopter in 2014 is een tweede release gemaakt in 2015. Nieuwe levels, 
nieuwe quotes over vrijheid en een extra wedstrijdelement hebben er toe bijgedragen dat ook deze versie 
veel gespeeld is. 

Het NC Magazine heeft inmiddels een herkenbaar profiel gekregen. Het blad verschijnt twee maal per jaar 
en brengt zowel de activiteiten van het comité in beeld als ontwikkelingen binnen de sector. Ditzelfde geldt 
voor het blad Onderzoek Uitgelicht, wat zich speciaal richt op professionals die het verschijnen van nieuwe 
wetenschappelijke publicaties willen volgen. 

 Nationaal Comité 4 en 5 mei: bestuur en bureau
Gerdi Verbeet werd op 1 juni 2015 door het kabinet benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei. Ze volgde Joan Leemhuis-Stout op, die sinds 2009 voorzitter was. Het comité is haar zeer erkentelijk 
voor haar inzet in de afgelopen zes jaar. Vicevoorzitter Jacques Wallage heeft een groot aandeel gehad in 
de ontwikkeling van de toekomstvisie Kom vanavond met verhalen…. De heer Wallage is vanwege drukke 
werkzaamheden teruggetreden. Het vicevoorzitterschap is overgenomen door Jaap Smit. Eric Burmeister 
is gevraagd een jaar langer bestuurslid te blijven in verband met de overdracht naar een nieuwe ceremo-
niemeester in 2017. Jacqueline Le Grand heeft als voorzitter van het implementatieteam een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie. Na afronding van dat proces is mevrouw Le 
Grand teruggetreden als bestuurslid. In 2016 zal het comité zich nader beraden op de gewenste omvang en 
samenstelling van het bestuur. 

De leden van het comité hebben ook in 2015 deelgenomen aan vele herdenkingen en vieringen van de 
Bevrijding. Hiermee wil het comité zichtbaar maken dat naast de Nationale Herdenking en de Nationale 
Viering ook de herdenkingen en vieringen door het jaar heen, vaak verbonden aan specifieke groepen oor-
logsgetroffenen of bijzondere gebeurtenissen, van wezenlijk belang zijn voor het levend houden van de 
herinnering. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een jarenlange goede samenwerking met het Nationaal Fonds voor 
Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Voor de peri-
ode 2016 tot en met 2018 wordt een nieuw convenant ondertekend. 

De samenwerking met de Oorlogsgravenstichting is geïntensiveerd. Bestuurlijk vindt er afstemming plaats 
en de intentie is uitgesproken om zowel bestuurlijk als operationeel de samenwerking in de komende jaren 
te versterken. In 2016 zal een convenant worden ondertekend. 

Jan van Kooten werd in november, na een periode van waarneming, benoemd tot directeur. 
Het proces van het herijken van de organisatorische kant van het functioneren van het Nationaal Comité 
is in 2015 afgerond. Het resultaat is vastgelegd in de notitie Nationaal Comité 4 en 5 mei, een professionele en 
transparante organisatie. Deze notitie geeft aan hoe de organisatie van het Nationaal Comité qua structuur 
en werkwijze beter is toegerust op de toekomst. Binnen het bureau zijn diverse afdelingshoofden aange-
steld die verantwoordelijk zijn voor de sturing van projecten en activiteiten en hun onderlinge samenhang.
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 2  Resultaten

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontplooit jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Nationale Herden-
king op de Dam op 4 mei, de 5 mei-lezing, de Bevrijdingsfestivals en het 5 mei-concert. Daarnaast zijn er 
projecten en activiteiten op het gebied van educatie, communicatie en toegepast onderzoek. In onder-
staand overzicht worden de belangrijkste resultaten in feiten en cijfers weergegeven.
Herdenken en vieren
 

 Herdenken en vieren 

 Nationale Herdenking 4 mei
 
 Programma

– Auteur Ian Buruma verzorgde de 4 mei-voordracht tijdens de Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk te 
Amsterdam met als titel Wij van na de oorlog.

– Het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor o.l.v. dirigent Wilma ten Wolde zong twee Jiddische composities: Zun 
mit a regn en Unter dayne wayse shtern. 

– Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels sprak een overweging uit als inleiding op het gezongen 
Indische Onze Vader. 

– Isa Hamerlinck (14), winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, droeg op de Dam haar gedicht Het 
blijft maar komen voor. De wedstrijd vond plaats in de provincie Zeeland.

– Minister-President Mark Rutte sprak op de Dam, met als titel Herinneringen doorgeven.
– Op de Dam speelde de Koninklijke Marinierskapel o.l.v. majoor Peter Kleine Schaars, met o.a. nieuwe arran-

gementen van muziek uit oorlogsfilms. 
– Trompettist sergeant Jeroen Schippers blies vlak voor 20:00 uur het Taptoe-signaal
– Ontvangst van ruim 800 genodigden uit de Nieuwe Kerk , voornamelijk de eerste generatie, in Hotel Krasn-

apolsky.
– Z.M. de Koning en H.M. de Koningin ontmoetten na afloop van de herdenking de kransleggers en rond 

de tachtig eerste generatie oorlogsgetroffenen bij een besloten bijeenkomst in de Koninklijke Industriële 
Groote Club. 

  Belangstelling
– 25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. 
– 5,4 miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. 
– 20.000 fakkels werden in drie uur tijd uitgereikt aan belangstellenden op de Dam.
– 80 vrijwilligers en 35 partners en diensten (1.200 medewerkers) waren betrokken bij de organisatie van de 

herdenking. 
– 1.700 belangstellenden woonden de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk bij; 1.400 overlevenden en 

nabestaanden en 300 functioneel genodigden.

 
 5 mei-lezing  

  Programma   
– Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen organiseerden het programma rondom de 5 mei-lezing in de St. 

Jacobskerk in Vlissingen. De Israëlische schrijver David Grossman hield de 5 mei-lezing met als titel  Ademen 
met beide longen.  Het ‘lezingenboekje’ is voor het eerst ook in het Engelse verschenen. Er waren 630 genodigden. 

– De Zeeuwse componist Douwe Eisinga had muziek gecomponeerd onder de titel Momentum, uitgevoerd 
door het ensemble Scaldis Kamermuziek Festival onder leiding van Mathieu van Bellen. De twaalfjarige 
Judith Smaal uit Zierikzee hield de Kinderlezing.

– Als afsluiting van het ochtendprogramma ontstak minister-president Mark Rutte het Bevrijdingsvuur. 
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  Belangstelling
– Live uitzending door Omroep Zeeland en via het digitale kanaal overal in het land te volgen. Samenvatting 

van het programma voorafgaand aan het 5 mei-concert op npo 1. 
– De 5 mei-lezing is verkort afgedrukt in het nrc. Voorafgaand aan 5 mei was David Grossman te gast bij Bui-

tenhof. Tevens werd er een interview met hem gepubliceerd in de Volkskrant.
 

 5 mei-concert

  Programma
– Het Nationaal Jeugd Orkest,  samengesteld uit internationale jonge musici, onder leiding van dirigent 

Clark Rundell, verzorgde het concert. De solisten Herman van Veen, Claudia de Breij en Giovanca hebben in 
nauwe samenwerking met het orkest het programma samengesteld. Van Veen heeft speciaal voor het con-
cert een nieuw nummer geschreven met de titel Niet Bang. 

– In plaats van een gastenponton is er in 2015 gekozen voor een tribune. Hiermee werden de zichtlijnen voor 
het publiek nog verder verbeterd. Er zijn twee walkways gebouwd die de gastenbootjes, het waterpodium 
en het ponton met de tribune met elkaar verbonden. 

– Tijdens de finale kwamen zeventig 70-jarigen met fakkels op de walkways. Zij symboliseerden op deze ma-
nier het aantal jaren dat wij in vrijheid leven. 

– De bouw van het podium en gastenplatform kwam met medewerking van Defensie tot stand. 

  Belangstelling
– Z.M. de Koning, H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Beatrix, de premier en de staatssecretaris van vws wa-

ren aanwezig bij het 5 mei-concert. Op verzoek van zmk werden ook de Canadese premier Harper en enkele 
van zijn ministers ontvangen. 

– 300 gasten op de tribune en 15.000 mensen langs de kaden waren aanwezig bij het concert.
– Er waren 1,7 miljoen televisiekijkers.

Judith Smaal 

houdt de  

Kinderlezing.
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 Bevrijdingsfestivals 2015 – 25 jarig jubileum
 
  Programma
– Caro Emerald, Jett Rebel en Dotan waren de Ambassadeurs van de Vrijheid . Omdat het een jubileumjaar 

betrof is een extra Junior-Ambassadeur aangesteld: de boyband Mainstreet. De Ambassadeurs zijn op 5 mei 
vervoerd van festival naar festival door helikopters van Defensie. 

– Ruim 50 inhoudelijke projecten met thema’s als democratie en actief burgerschap zijn mede dankzij bijdra-
gen van het vfonds en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gerealiseerd. Partners 
waren: Amnesty International, het Rode Kruis, ProDemos, en het Veteranen Instituut. 

– Op alle festivals is het 5voor5-moment uitgevoerd, een Plein van de Vrijheid georganiseerd, en is het Bevrij-
dingsvuur traditiegetrouw aangestoken.  

– De Luchtmacht kapel heeft ter ere van het 25-jarig jubileum op drie festivals gespeeld. 
– In samenwerking met Humanity in Action zijn 6 clips over vrijheid gerealiseerd, die uitgezonden werden 

op de led schermen. 

  Belangstelling
– Ondanks het onstuimige weer hebben toch ruim 900.000 bezoekers de Bevrijdingsfestivals bezocht. Be-

vrijdingsfestival Flevoland moest zijn gehele programma annuleren vanwege de weersomstandigheden. 
Drenthe, Overijssel, Haarlem en Amsterdam moesten hun programma opschorten en een aantal program-
maonderdelen afgelasten.  

– 6.000 vrijwilligers waren op de been om de Bevrijdingsfestivals in goede banen te leiden.
– De presentatie van de Ambassadeurs vond plaats op 17 januari 2015 tijdens het jaarlijkse muziekfestival 

Noorderslag in Groningen.  
– 268.000 mensen keken naar de nos-reportage Artiesten van de Vrijheid 2015. 
– De bioscooptrailer is twee weken lang vertoond in bioscopen. 495.000 bezoekers hebben deze trailer gezien. 
– Met een nieuwe online strategie hebben de gezamenlijk websites van alle Bevrijdingsfestivals 1.050.000 

unieke bezoekers bereikt.
– Jan Taminiau heeft in samenwerking met WE Fashion voor de vierde keer het Freedom T- shirt ontworpen. 

5.000 shirts zijn door de WE gratis ter beschikking gesteld aan de vrijwilligers van de Bevrijdingsfestivals. 
De samenwerking loopt ten einde in 2015.  

Ambassadeurs 

van de Vrijheid.
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  70 jaar viering Bevrijding

  Concert van de Vrijheid
– Dit programma was hét lustrumproject van het comité en markeerde tevens 25 jaar bevrijdingsfestivals. 

650 genodigden waren aanwezig bij de opnames in de Theaterhangaar in Katwijk. De uitzending vond 
plaats op 15 maart 2015 en werd herhaald op 2 mei 2015. Er keken bijna een miljoen mensen met een waarde-
ringscijfer van 8,4.

– De artiesten hebben gezamenlijk via hun volgers op facebook 650.000 mensen bereikt. Ambassadeur Ali B 
is met zijn lied in een uitzending van De Wereld Draait Door geweest en heeft op 5 mei avond bij Pauw ver-
teld over zijn bijdrage aan het Concert van de Vrijheid. 

– Speciale editie van dagblad Trouw over 70 jaar viering Bevrijding. 
– Speciale website en app die alle activiteiten in het land presenteerden.

  Educatie

 Adopteer een Monument
– In 2015 bestond Adopteer een Monument 30 jaar. De 1500 deelnemende scholen ontvingen de bundel met 

voorleesverhalen, onder de titel Voordat ik het vergeet in combinatie met een bordje voor naast de ingang 
van de school. Dit kon gerealiseerd worden dankzij een bijdrage van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en het 
vfonds

– Twee nieuwe voorleesverhalen met bijbehorend lesmateriaal en docenteninstructies werden ontwikkeld: 
Zomer 1944 door Anna Woltz en De jongen van de foto door Janny van der Molen. 

– De digitale les trok 926 deelnemers, van wie er 705 langere tijd online bleven.
– Pilot Sprekende beelden in de klas, digitale lessen. Doelgroep: bovenbouw havo/vwo: 2.655 sessies door 1.854 

gebruikers, terugkerende bezoekers 32%.

  Nationaal Aandenken  
– Bestelde boekjes in Nederland, inclusief pabo’s: 203.448. Overzeese gebieden Nederland: 5.500.
– 5.373 basisscholen van de 6.500 doen mee. Dit is ruim 80% van alle scholen.
– Bezoekcijfers nieuwe digitale leeromgeving 10.468 sessies, waarbij elke klas (gemiddeld 24 leerlingen) 

steeds als 1 telt. Het aantal kinderen dat het heeft gezien ligt daarom vele malen hoger. 
– De ontwikkeling van een geheel herziene uitgave voor 2016 is in het najaar vormgegeven. 

  Internet en televisie
– Schooltv is van televisie naar internet gegaan. Er zijn 6 Infoclips voor groep 7/8 gemaakt. Over de rituelen 

tijdens de Nationale Dodenherdenking, 70 jaar bevrijding en 4 portretten van helden van vrijheid, te weten: 
N. Mandela, M. Yousafai, M.L. King en M. Gandhi. Clips worden aangeboden via www.4en5meidigitaal.nl 
en www.schooltv.nl. 

– In de periode van 15 tot en met 24 april 2015 zijn de clips 2.461 maal bekeken.
– In samenwerking met Klokhuis is er op 22 april 2015 een speciale uitzending geweest over de Bevrijding. 

Kijkcijfers: 158.000 (gemiddeld aantal voor Klokhuis).
– In samenwerking met Squla, een digitaal platform dat op speelse wijze lesverdieping aan kinderen van 4 tot 

12 jaar aanbiedt, is een quiz over oorlog en vrijheid ontwikkeld. De online quiz is 10.235 keer gespeeld.

  Netwerkbijeenkomst directies musea
– Directeuren van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 hebben, samen met vertegenwoordigers 

van het vfonds, de Liberation Route Europe, Arq, vws en het niod, een werkbezoek gebracht aan diverse 
musea in Manchester en Liverpool en aldaar afspraken gemaakt over verdere samenwerking binnen de 
sector.
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  Kennisfunctie

  Ondersteuning en service
– Ondersteuning Nederlands Auschwitz Comité  bij de organisatie van de Nationale Holocaust Herdenking 

op 25 januari 2015 in Amsterdam. De herdenking werd door 1.100 personen bijgewoond. 
– Ondersteuning Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Indië- Herdenking op 15 

augustus 2015 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door 5.000 personen. Dit jaar was ook Z.M. 
de Koning aanwezig. 

– Een bijeenkomst voor lokale organisatoren 4 en 5 mei in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, gecom-
bineerd met een bezoek aan het Nationaal Militair Museum. En een tweede bijeenkomst in Leerhotel het 
Klooster in Amersfoort, gecombineerd met een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Pre-
sentatie uitkomsten onderzoek naar de lokale organisatoren 4 en 5 mei. 

– Maurice Adams, bestuurslid NC, heeft de jaarthema-tekst geschreven met als titel: Wie de ogen sluit voor het 
verleden, is blind voor de toekomst. Er is een dossier samengesteld met daarin cartoons van de Cartoon Move-
ment. 

 Oorlogsmonumenten
– Er is een grote groep gebruikers van de database: 271.690 unieke bezoekers. 
– In 2015 is in Gelderland gestart met een proefproject gastredacteurs voor de database. Het proefproject lijkt 

succesvol, maar wordt nog uitgebreid geëvalueerd en bij succes verder uitgebouwd. 
– De Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten is uitgereikt in Zeeland. Zeventien  monumenten zijn aangemeld 

en de vijf genomineerde monumenten werden geportretteerd door ctv Zeeland. Op 21 april is de prijs uit-
gereikt aan Herdenkingsmonument 1940-1945 in Koudekerke.

 Internationaal Studieprogramma
– 17 medewerkers van Duitse en Nederlandse oorlogsmusea namen deel aan het internationaal uitwisselings-

programma van het comité. Het eerste deel tijdens de meidagen in Nederland, vervolgens in november 
(Volkstrauertag) in Berlijn. 

– Afspraken gemaakt over een gezamenlijk vervolg rondom het thema ‘vluchtelingen’, waarbinnen heden en 
verleden bijeen komen in een opstelling die reist langs verschillende Duitse, Nederlandse en andere Euro-
pese musea. In 2016 wordt dit project verder uitgewerkt.

– Het Duits-Nederlandse project Voor vrijheid-Für Freiheit is afgerond in Münster, in aanwezigheid van Z.M. 
de Koning en 80 jongeren uit beide landen. 

 IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)
– Hongarije was voorzitter in 2015 en organiseerde twee plenaries in juni in Boedapest en in november in De-

brezen. In beide nummers van NC Magazine in 2015 is hieraan aandacht besteed.  
– After the War. Commemoration and celebration in Europe is in juni 2015 gepresenteerd tijdens de conferentie 

van ihra in Boedapest en verspreid onder de congresdeelnemers.

  Onderzoek

 Toegepast onderzoek
– De publicatie Onderzoek uitgelicht (print en online) is tweemaal verschenen, oplage van 600 exemplaren per 

keer. De tweede uitgave was een themanummer over biografen en biografieën. De redactieraad is in 2015 
tweemaal bijeengekomen.

  Meerjarig onderzoeksprogramma ‘Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen’
– In 2015 is het onderzoeksprogramma in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) over generaties afge-

rond. De onderzoeksresultaten verschijnen in een speciaal themanummer van Onderzoek uitgelicht in april 2016
– Met uitgeverij Amsterdam University Press (aup) is overeengekomen dat zij de publieksuitgave Het vrij-

heidsboek. Generaties over vrijheid en onvrijheid in naoorlogs Nederland, behorend bij het onderzoeksprogram-
ma, in het voorjaar van 2016 zullen publiceren.
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– De deelstudie To whom do national days matter? A comparison of national belonging across generations and ethnic 
groups in the Netherlands is in: Ethnic and Racial Studies  gepubliceerd. 

– De resultaten Vrouwen van toen en nu over vrede en vrijheid in: Vrouwen van Nu en onder de gelijknamige titel 
in: Vrouwenweekgeschenk bij het tachtigjarige bestaan van de organisatie. Op het jubileumcongres van Vrou-
wen van Nu in Apeldoorn zijn deze onderzoeksresultaten gepresenteerd.

  Kortlopende onderzoeken
– De publicatie De doden tellen. Slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien is verschenen in 

print en online. Het onderzoek is op twee pagina’s besproken in het AD van 1 mei 2015.  
– Het onderzoeksverslag Praktische handleiding voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, 

vieren en herinneren is online gepubliceerd via de website.
– Er is een kortlopend onderzoek gedaan naar de vraag of en zo ja, hoe en welke speelfilms over de Tweede We-

reldoorlog in de schoolklassen als educatief instrument worden gebruikt en of er behoefte is aan aanvullend 
educatief materiaal.

– Er is een kortlopend onderzoek afgerond naar de identificatie en schatting van het aantal Indonesiërs dat in 
Nederlandse dienst is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de conflicten daarna in Nederlands-Indië (1941-
1951).

  Nationaal Vrijheidsonderzoek 2015
– Draagvlakonderzoek met vragen over het draagvlak voor en betekenisgeving aan 4 en 5 mei en themaon-

derzoek met vragen over de toekomst van herdenken, naar aanleiding van de toekomstvisie Kom vanavond 
met verhalen… In mei is een persbericht verstuurd over het draagvlakonderzoek. Dit bericht is onder andere 
opgepakt door de nos en anp. 

Z.M. de Koning in 

gesprek met jonge-

ren in Münster.
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  Communicatie

  NC Magazine
– In 2015 verscheen er twee maal een uitgave van NC Magazine, beide in een oplage van 3000 exemplaren met 

informatie over de werkzaamheden van het NC en ontwikkelingen op het gebied van herdenken, vieren en 
herinneren. 

  Websites
– De website www.4en5mei.nl werd in 2015 in totaal 894.245 maal bezocht door 358.631 unieke bezoekers. 

Samen raadpleegden deze bezoekers 1.863.568 pagina´s. In vergelijking met 2014 is de groei in het aantal 
unieke bezoekers zo’n 28,6%, waarschijnlijk als gevolg van 70 jaar viering bevrijding.  

– De website www.tweedewereldoorlog.nl krijgt een re-design met een groter accent op het onderwijs. Het 
leermiddelenoverzicht had 4.805 gebruikers, die gemiddeld twee minuten op de site bleven. De gastspre-
kersportal is toegevoegd.

– In 2015 zijn twee nieuwe digitale tentoonstellingen gelanceerd: Gijzelaars 1940-1945 in samenwerking met 
het nimh en Walcheren onder water in samenwerking met het Zeeuws Archief. 

– Op www.tweedewereldoorlog.nl/100voorwerpen is een 360-graden versie van de fysieke tentoonstelling in 
de Kunsthal uit 2014 geplaatst. In samenwerking met Google zijn de 100 voorwerpen, in het Nederlands en 
Engels, op Google Cultural Institute geplaatst. 

  Campagnes
– De radio- en televisiespot Informatie Rijksoverheid (voorheen Postbus 51) is 250 keer uitgezonden op de 

landelijke tv zenders en 1420 keer op de radio. Daarnaast is de spot uitgezonden op regionale en lokale radio 
en televisie. 

– 88% van het Nederlandse publiek is bereikt met deze campagne, met een waardering van 7,2.
– De bekendheid dat Nederland op 4 mei oorlogsslachtoffers herdenkt, stijgt tijdens de campagne van 86% 

naar 96%. De bekendheid dat op 5 mei de vrijheid wordt gevierd stijgt van 89% naar 96%. 
– Duifkopter is met 10 levels en quotes over vrijheid uitgebreid, wat heeft geleid tot 1700 nieuwe down-

loads. De marketingcampagne met MainStreet en Metro heeft geresulteerd in duizenden tweets onder 
#Duifkopter.

– Advertentiecampagne dagblad Metro met oplage van 500.000. 
– In dagblad Metro verscheen op 2 mei de Vrijheidskrant met junior-Ambassadeurs van de Vrijheid MainStreet 

als gasthoofdredacteur. 

  Social media
– Het aantal volgers op Facebook is verder gestegen van 18.000 naar 20.000. Op Twitter is het aantal volgers 

gestegen van 1.482 naar 2.200.
– #Dodenherdenking en #Bevrijdingsdag zijn ten opzichte van 2014 met 26 % in gebruik gestegen.
– De berichtgeving rond de Dodenherdenking is gestegen naar 30.553 berichten. De berichtgeving rond Be-

vrijdingsdag is gedaald tot 7.566 berichten. 

  Fakkelcampagne
– 900.000  fakkels zijn uitgedeeld. 81.300 stickers en 30.000 speldjes zijn verkocht.
– 150 doosjes met fakkelboekenleggers uitgedeeld aan boekhandels.
– 23.000 mensen droegen de fakkel online op hun profielfoto op Facebook en twitter. Onder hen ook leden 

van het Koningshuis en de minister-president.
– hema en Google Nederland verbonden zich aan de campagne, net als tmg, Trouw, Parool, Classic FM, NS, 

ret, khn en anderen.
– Photobooth: Selfie voor de vrijheid. Op 14 locaties werden 1390 foto’s gemaakt en op social media gedeeld. Het 

bereik in de media was ongeveer 900.000 mensen.
– In het kader van 70 jaar viering van de bevrijding heeft moam drie speciale items ontwikkeld: kettinkjes, 

sweaters en stropdassen, alle met fakkel(motief ).
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  2 minuten stilte-campagne
– 4 spots ingezet met Claudia de Breij, Pierre Wind, Annechien Steenhuizen en Caro Emerald. De spots wer-

den 311 keer uitgezonden op npo 1, 2 en 3.  De spots zijn tevens uitgezonden op lokale televisie.
– De nieuwe brochure over 4 en 5 mei voor branches en bedrijven is naar 80 branches verstuurd. 
– Twitter heeft voor het eerst opgeroepen de twee minuten stilte te respecteren.
– NS heeft op NS reisplanner weer volop aandacht besteed aan de fakkel en aan 4 en 5 mei. Zij hebben op 4 

mei de reizigers de gelegenheid gegeven te herdenken door het vervoer twee minuten stil te leggen. 
– Vliegprotocol boven Waalsdorpervlakte en Dam in werking gesteld, verbod van 19:45 tot 20:15 uur. Schiphol 

heeft het start- en landverbod van 19:45 tot 20:15 uur ook dit jaar weer gehandhaafd.
– Op veel drips boven de snelwegen stond ‘4 mei 20:00 uur twee minuten stilte’.
– Via de branche aan alle hotels brieven in het Nederlands Engels, Duits en Frans verstuurd met informatie 

voor hun gasten over 4 en 5 mei en de twee minuten stilte. 
 

Claudia de Brey, 

Herman van Veen 

en Giovanca op het 

5 mei-concert.
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  Jaarrekening 2015

3  Bestuursverslag

 Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 27 november 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld. Op 18 april 1988 is 
de Stichting Nationaal Comité 4 en 5 Mei voor de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding opge-
richt.
De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit, op persoonlijke titel, benoemd 
op voordracht van de minister-president,  minister van Algemene Zaken en de staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. In het Nationaal Comité 
hebben drie personen qualitate qua zitting. De minister-president heeft aan het comité een ambtelijk advi-
seur toegevoegd.

Conform het rooster van aftreden is ir. J.M. Leemhuis-Stout teruggetreden. Benoemd is Gerdi A. Verbeet. 
Deze bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 28 april 2015 vastgesteld. Daarnaast zijn drs. M.J.M. Le 
Grand-van den Bogaard en  prof. drs. J. Wallage teruggetreden.

 Bestuursleden 
mw. G.A. Verbeet    voorzitter* vanaf 1 juni 2015
mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout  voorzitter* tot 1 juni 2015
dhr. drs. J. Smit    q.q.lid, vicevoorzitter* vanaf 1 november 2015
dhr. prof. drs. J. Wallage   vicevoorzitter* tot 1 november 2015
dhr. mr. J.C.G.M. Bakker   penningmeester*
dhr. prof. mr. dr. L.H.J. Adams
dhr. Kol b.d. E.J. Burmeister
mw. mr. drs. H. Heijmans
dhr. H. Laroes
mw. drs. M.J.M. Le Grand-van den Bogaard tot 1 januari 2016
mw. mr. M. Moll
dhr. J. Stolze MBA
dhr. dr. K.W. Wawoe                                                         
dhr. vadm R. Bauer   q.q. lid vanaf 1 september 2015
dhr. dr. E. Gerritsen   q.q. lid vanaf 1 juli 2015
dhr. drs. L.A.M. van Halder   q.q. lid tot 1 april 2015
dhr. Ltgen drs. J.H. Wehren   q.q. lid tot 1 juli 2015

 Adviseur
dhr. drs. P.H.A.M. Huijts

*Dagelijks Bestuur

 Directie
dhr. J. van Kooten -  directeur
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 Jaarrekening op hoofdlijnen

In de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten/posten:

 I.  Reguliere activiteiten 
De reguliere activiteiten zijn een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2011-2015. Het Nationaal Comité 
stelt de begroting van deze activiteiten voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vast. Vervolgens wordt de aan-
vraag  instellingssubsidie ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). In de 
Kaderregeling VWS-subsidies zijn voorschriften voor verwerking van het jaarresultaat opgenomen.

 II. Additionele activiteiten
Onder deze post zijn de projecten verantwoord die zijn gefinancierd met incidentele bijdragen. Het betref-
fen bijdragen van het Ministerie van VWS, vfonds, Nationaal Fonds 4 en 5 mei en Fonds Podiumkunsten.

 III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten
Het Nationaal Comité verstrekt subsidies in mandaat namens de minister van VWS. Voor uitvoering van 
deze taak ontvangt het comité een projectsubsidie. De vergoeding voor de uitvoeringskosten van de man-
daatregeling wordt verstrekt als lumpsumbedrag. Een verschil tussen de vergoeding en de werkelijke uit-
voeringskosten wordt verrekend met de exploitatiereserve.

 IV. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Subsidieverlening
Het ministerie van VWS geeft een projectsubsidie ter hoogte van de uitbetaalde subsidies in mandaat. Voor 
de mandaatgelden is jaarlijks een maximaal budget beschikbaar. Het niet bestede deel van het budget ver-
valt aan het einde van het jaar.
Het Verslag uitvoering subsidiebeleid mandaat is niet in de jaarrekening verwerkt, maar opgenomen in de 
bijlage bij de jaarrekening. Het verslag bestaat uit een financieel overzicht van de toegekende subsidies en 
een inhoudelijke toelichting op de uitvoering van de mandaatregeling. De mandaatgelden zijn conform de 
subsidievoorwaarden mandaat verantwoord aan VWS.

 Jaarresultaat 2015 op hoofdlijnen

 Resultaat 2015

 I. Reguliere activiteiten
Het saldo van de reguliere activiteiten is € 63.821 negatief ten opzichte van de begroting.
Het resultaat wordt onttrokken aan de egalisatiereserve. 

 II. Additionele activiteiten
Bij de additionele activiteiten zijn de baten en lasten gelijk. Er is geen sprake van een saldo.

  III. Uitvoering subsidiebeleid mandaat - Uitvoeringskosten
Bij de uitvoeringskosten van de mandaatregelingen resteert een bedrag van € 40.237. Het saldo wordt toe-
gevoegd aan de exploitatiereserve.

In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de belangrijkste afwijkingen van de activiteiten nader 
geanalyseerd. Tevens zijn de projecten, waar relevant, nader toegelicht.

 Baten

De bijdragen die het comité ontvangt bestaan uit bijdragen van overheden, het Nationaal Fonds voor Vre-
de, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en uit bijdragen in natura. 
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 Overheidsbijdragen
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt jaarlijks een instellingssubsidie van de Rijksoverheid van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast ontvangt het comité jaarlijks  bijdragen van 
de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van De-
fensie (in natura). De kosten van de Start van de Nationale Viering van de Bevrijding worden grotendeels 
gedragen door de provincie waar de start plaatsvindt. Naast de bijdragen van de Rijksoverheid ontvangt het 
comité jaarlijks bijdragen van de gemeente Amsterdam (zowel een financiële bijdrage als in natura). 

 Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is, naast de Rijksoverheid, de belang-
rijkste financier van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit fonds steunt de activiteiten van het comité al 
sinds het begin van de jaren negentig. Het vfonds en het comité voelen zich nauw met elkaar verbonden. 
Inhoudelijke en strategische afstemming vindt plaats daar waar de beleidsterreinen van het vfonds en het 
Nationaal Comité elkaar raken. 

De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Voor de periode 2016 tot en met 2018 zijn nieuwe afspra-
ken gemaakt met het vfonds. Onder andere over de wijze van communiceren van het Nationaal Comité naar 
het grote publiek over de bijdrage van het vfonds aan het werk van 4 en 5 mei.

Zonder de financiële bijdrage van het vfonds zouden de ambities op een aantal terreinen niet gerealiseerd 
kunnen worden. Het vfonds draagt op jaarbasis € 1 miljoen bij aan een drietal projecten van het Nationaal 
Comité: de Bevrijdingsfestivals, Adopteer een Monument of Oorlogsgraf en de fakkelcampagne. Daarnaast 
levert het vfonds regelmatig ook een bijdrage aan additionele activiteiten, zoals in 2015 voor de projecten 
Concert van de Vrijheid en Voor Vrijheid – Für Freiheit.

 Nationaal Fonds 4 en 5 mei 
Sinds 2000 richt het Nationaal Fonds 4 en 5 mei zich op het werven van middelen bij het Nederlandse 
bedrijfsleven. Het fonds wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maat-
schappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. 
Het nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage, waar mogelijk, personeel en klanten actief te 
betrekken bij herdenken en vieren.

De jaarlijkse bijdrage van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei is bestemd voor bijzondere activiteiten van het 
comité, die als oogmerk hebben vernieuwingen of ontwikkelingen in gang te zetten. Het fonds levert geen 
bijdrage aan de reguliere activiteiten van het Nationaal Comité. 

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een Monument. In 2000 heeft de Stichting 
Februari 1941 de uitvoering van het scholenproject Adopteer een Monument overgedragen aan het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Februari 1941 heeft de stichting per 31 december 2008 op-
geheven. De stichting heeft het resterende vermogen overgedragen aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei met 
het verzoek dit fonds te beheren. De middelen zijn bestemd voor projecten en activiteiten in het kader van 
Adopteer een Monument of daaraan gerelateerde projecten. 
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 Toelichting Per 31.12 Per 31.12
  2015 2014
  € €

 1
   5.279 13.228
 1.1 112.070 121.182
 1.2 295.890 397.269

  413.239 531.679

 2 886.563 1.023.641

  1.299.802 1.555.320

 3
 3.1 345.119 304.882
 3.1 387.258 451.079

  732.377 755.961
 3.3 6.223 6.223

  738.600 762.184

 4
  291.679 348.513

 4.1 117.669 113.902
 4.2 7.500 75.000
 4.3 144.354 199.642
 4.4 – 56.079 

  561.202 793.136

  1.299.802 1.555.320

4  Balans

ACTIVA   
 Vlottende activa:
 Vorderingen
 Debiteuren
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen
 Te ontvangen subsidies en bijdragen

 Liquide middelen

 Totaal 

PASSIVA
 Eigen vermogen
 Exploitatiereserve
 Egalisatiereserve 

 Bestemmingsfondsen

 Kortlopende schulden
 Crediteuren
 Belastingen en premies
 sociale verzekeringen
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen
 Af te rekenen subsidies

 Totaal
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5  Staat van baten en lasten
    Begroot Werkelijk Werkelijk 
    2015 2015 2014 
    € € €
I. REGULIERE ACTIVITEITEN     
 Baten     
 Min. VWS - instellingssubsidie en OVA 4.524.800 4.695.909 4.510.790 
 Overige ministeries 130.750 130.750 132.440
 vfonds  1.000.000 1.000.000 1.000.000
 Overige bijdrage 45.000 45.000 45.000 
 Totaal baten 5.700.550  5.871.659  5.688.230
      
 Lasten     
 1. Herdenken en vieren    
 Algemeen 37.000 32.073 39.185
 Nationale Herdenking 180.000 178.396 173.003
 Nationale Viering van de Bevrijding - 5 mei-lezing 75.000 72.758 72.677
 Nationale Viering van de Bevrijding - Afsluiting 498.000 601.586 493.810
 Bevrijdingsfestivals 954.000 959.514 955.850
 2. Educatie    
 Educatieve projecten van het comité 316.000 323.255 314.797
 Infrastructuur - Educatie 135.000 144.494 213.835  
 3. Kennisfunctie 438.500 495.338 491.149
 4. Communicatie 617.700 605.465 612.219
 5. Evaluatieonderzoek en ontwikkeling 275.000 385.286 92.196
 6. Organisatie 2.174.350 2.137.315 2.183.253
 Totaal lasten 5.700.550 5.935.480 5.641.974
     
 Saldo reguliere activiteiten – 63.821- 46.256

 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 Ten gunste van de exploitatiereserve   –
 Ten laste van de egalisatiereserve algemeen  63.821-  –
 Ten gunste van de egalisatiereserve algemeen (restitueren
 aan VWS i.v.m. maximale egalisatiereserve)   46.256
    – 63.821- 46.256  
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    Begroot Werkelijk Werkelijk
    2015 2015 2014
    € € €
II. ADDITIONELE ACTIVITEITEN     
 Baten     
 Min. VWS - projectsubsidie 47.400 8.618 –
 vfonds  123.000 117.970 29.392
 Nationaal Fonds 4 en 5 mei 168.000 167.604 186.921
 Fonds Podiumkunsten 15.000 7.500 –
 Totaal baten 353.400 301.692 216.313
      
 Lasten     
 Projecten met bijdrage Min. VWS  47.400 8.618 –
 Projecten met bijdrage vfonds 123.000 117.970 29.392
 Projecten met bijdrage Nationaal Fonds 4 en 5 mei 168.000 167.604 186.921
 Projecten met bijdrage Fonds Podiumkunsten 15.000 7.500 –
 Totaal lasten 353.400 301.692 216.313

 Saldo additionele activiteiten – – –

III. UITVOERING SUBSIDIEBELEID MANDAAT    
 Uitvoeringskosten    
 Baten     
 Min. VWS - mandaatregelingen 150.000 150.000 150.000
 Totaal baten 150.000 150.000 150.000
 
 Lasten     
 Uitvoeringskosten 150.000 109.763 113.718
 Totaal lasten 150.000 109.763 113.718
  
 Saldo  – 40.237 36.282
 
 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 Ten gunste van de exploitatiereserve – 40.237 36.282
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6  Toelichting op de balans
 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor Organisaties zonder winststreven 
(RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de Subsidieregeling  Kaderregeling vws-subsidies. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde, even-
tueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn 
uitgevoerd. Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Exploitatiesubsidies worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Projectsubsidies worden toegerekend naar rato van de subsidi-
abele bestedingen. Bijdragen in natura worden niet verwerkt in de staat van baten en lasten aangezien de 
reële waarde van deze bedragen niet op een eenduidige manier kan worden bepaald doordat deze worden 
gegund door uiteenlopende bedrijven en (overheids)organisaties.  

Middelen van derden waaraan een specifiek doel is meegegeven worden in bestemmingsreserves gereser-
veerd. In bestemmingsfondsen worden de per einde jaar nog niet-bestede geoormerkte gelden voor additi-
onele projecten gereserveerd. 



27  nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2015

7  Controleverklaring accountant
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Nieuwe Prinsengracht 89
1018 vr Amsterdam

t: 020-718 35 00
f: 020-718 35 01
e: info@4en5mei.nl
www.4en5mei.nl
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Vormgeving
Studio Ron van Roon
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