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Voorwoord

“Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe meer je er over nadenkt, hoe meer kanten je aan vrijheid ontdekt”, schreef ko-
ning Willem-Alexander in het voorwoord van het 4 en 5 mei denkboek voor alle kinderen van groep 7 van het 
basisonderwijs. Leerkrachten en kinderen zijn zeer enthousiast over dit geheel vernieuwde en belangrijke 
educatieve product van het comité. Het 4 en 5 mei denkboek legt een solide basis voor betrokkenheid bij her-
denken en vieren bij de huidige en toekomstige generaties. 
 Het afgelopen jaar is de vernieuwing van de Nationale Herdenking de meest in het oog springende activi-
teit van het Nationaal Comité 4 en 5 mei geweest. Er zijn steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog 
bewust hebben meegemaakt. Dat maakt het noodzakelijk meer context te bieden aan de gebeurtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog en oorlogen daarna. Door persoonlijke getuigenissen in De Nieuwe Kerk en op de 
Dam wordt de diversiteit aan oorlogservaringen beter zichtbaar en krijgt de naoorlogse generatie een actieve 
rol bij het doorgeven van de verhalen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf op 4 mei 2016 op de Dam het 
verhaal door van de dwangarbeiders: “Stel je eens voor, dat je vader of je grote broer ineens uit huis wordt gehaald. 
Dat gebeurde tijdens de grote razzia van Rotterdam in november 1944. Een voetbalstadion vol met tienduizenden jonge 
mannen die als dwangarbeider werden afgevoerd, om te werken voor de Duitse oorlogsindustrie. Er zijn zo veel verha-
len. Ze roepen veel verdriet op. En we kunnen er ook veel van leren.”. 

Ook op 5 mei is meer nadruk gelegd op het vertellen van verhalen over vrijheid en onvrijheid om ons heen. 
Thomas Erdbrink hield de 5 mei-lezing met zijn verhaal Vriend of vijand. Tijdens de 5 mei-kinderlezing schetste 
de tienjarige Sarah Fawwaz hoe haar Libanese familie geniet van de vrijheid in Nederland waar haar opa voor 
gevochten heeft. De Ambassadeurs van de Vrijheid gaven we een ervaring mee door hen mee te nemen naar een 
plek die verbonden is aan onvrijheid van nu of van toen. Op deze manier kregen zij handvatten om de vrijheid 
door te geven aan hun publiek, hun generatie. Ali B. zorgde voor de muzikale verbinding tussen 4 en 5 mei met 
zijn Lied van de Vrijheid Nieuwe held. Een lied dat instrumentaal begon op 4 mei, en op 5 mei via het podium 
van een van de Bevrijdingsfestivals eindigde bij het 5 mei-concert op de Amstel.

In april 2016 is tijdens het eerste jaarcongres van het Nationaal Comité 4 en 5 mei het Platform Herinne-
ring Tweede Wereldoorlog opgericht. Het niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de 
Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route 
Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondertekenden het oprichtingsdocument in aanwezigheid van de 
belangrijkste subsidiegevers van de sector, staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
en het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) vertegenwoordigd door de heren 
Croll (voorzitter) en Heerts (directeur). De hele sector is zich ervan bewust dat samenwerking onontbeerlijk 
is om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden voor toekomstige generaties en het 
belang van deze periode voor het hier en nu te laten zien aan een zo breed mogelijk publiek. Door samen te 
werken aan jaarthema’s, communicatie en marketing en educatieve programma’s kan meer worden bereikt. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt in beleidsperioden van vijf jaar. In september verscheen het beleids-
plan Geef vrijheid door dat betrekking heeft op de periode 2016 – 2020 en waarin het beleid op hoofdlijnen is 
beschreven. In aanvulling hierop wordt jaarlijks een begroting met toelichting opgesteld. Dit jaarverslag en 
deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en financiële verantwoording voor het jaar 2016. In een bijlage 
wordt verslag gedaan van het subsidiebeleid dat het comité in opdracht van het ministerie van VWS heeft 
uitgevoerd. Naast dit jaarverslag is er op de website 4en5mei.nl een publieksverslag waarin we met beeldma-
teriaal terugblikken op 2016. 

Gerdi A. Verbeet, voorzitter    Jan van Kooten, directeur
       
Amsterdam, april 2017
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  Bestuursverslag 

1  Activiteiten
 Inleiding
In 2016 is het meerjarenbeleid 2016 – 2020 vastgesteld en daarmee zijn de belangrijkste strategische doelen 
voor de komende jaren vastgelegd. De ambitie is groot maar daagt ons vooral uit en motiveert ons om samen 
met het Platform WO II, gesteund door het ministerie van vws, het vfonds, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei 
en de bijzondere bijdrage van het ministerie van Defensie, deze doelen de komende jaren te realiseren. 

2016 was ook het jaar van verandering en innovatie. Meer aandacht voor persoonlijke verhalen tijdens de 
Nationale Herdenking door persoonlijke getuigenissen zowel in De Nieuwe Kerk als op de Dam. Meer betrok-
kenheid van kinderen bij de ontwikkeling van het nieuwe 4 en 5 mei denkboek voor groep 7 van de basisschool. 
Meer mogelijkheden om een monument of een oorlogsgraf te adopteren door een uitbreiding van de doel-
groep naar het voortgezet onderwijs. Meer inhoudelijke profilering van de Ambassadeurs van de Vrijheid 
door hen mee te nemen naar plaatsen waar de vrijheid in het geding is of was. Meer publiciteit en bereik voor 
de vernieuwde 5 mei-lezing door de live televisie-uitzending op npo 1. 

De laatste jaren is er een verandering in de traditie van herdenken en vieren zichtbaar geworden. Er is meer 
behoefte om de persoonlijke verhalen van moed, angst, verzet, vervolging en strijd te verbinden met het 
grotere verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de relevantie daarvan voor de huidige samenleving. De Oor-
logsgravenstichting organiseerde in 2016 voor het eerst het Ereveld vol leven, waarbij veelal jonge mensen 
zich verplaatsen in gewone mensen die tijdens de oorlog buitengewone dingen deden en daarbij het leven 
verloren. Bij elk graf op Ereveld Loenen stond een representant van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, 
wat een bijzondere historische en persoonlijke confrontatie opleverde voor de jongeren. Met Ereveld vol le-
ven wordt het motto van de Oorlogsgravenstichting ‘Het beste pleidooi voor vrede is een oorlogsgraf ’ heel 
duidelijk gemaakt. Andere voorbeelden zijn Theater Na de Dam, waarbij mensen kennis kunnen nemen van 
persoonlijke oorlogsverhalen in kleine of grotere theaterproducties. De acteurs zijn soms kinderen of jon-
geren, dan weer professionele acteurs. De Vrijheidscolleges vinden inmiddels in meer dan 10 steden plaats 
waarbij niet alleen wordt geluisterd, maar vooral ook wordt gesproken over de uitdagingen waarvoor we 
staan als het gaat om onze vrijheid. Het Nationaal Comité hecht veel waarde aan deze nieuwe vormen van 
herdenken en vieren. Nieuwe initiatieven die van onderop ontstaan en vaak nieuwe doelgroepen aanspreken 
en uitnodigen om deel te nemen. Waar mogelijk zal het comité deze nieuwe initiatieven, al dan niet via het 
Platform WO II, ondersteunen. 

Met de oprichting van het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO II) is een belangrijke 
stap gezet naar meer samenwerking binnen het veld van de herinnering, zoals musea, scholen, kenniscentra 
en comités die herdenkingen organiseren. Samenwerken zit in het dna van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
Zonder samenwerking zouden we onze doelstelling onmogelijk kunnen realiseren. Nieuw is dat we dat gaan 
doen in een netwerkorganisatie vanuit de overtuiging dat het een gemeenschappelijke  is waarvoor we staan: 
de relevantie van het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse ge-
schiedenis te tonen, uit te dragen en te duiden. In het netwerk zijn organisaties verenigd uit alle domeinen 
die voor een brede verankering in en zingeving voor de huidige samenleving nodig zijn. De vier domeinen 
zijn Herdenken, eren en vieren, Kennis,  Educatie en Museaal.

Nederland kent een grote diversiteit van organisaties en instellingen die zich met de Tweede  Wereldoorlog 
en de gevolgen daarvan bezig houden. Wij zien diversiteit als een kracht. Door samen de verhalen te vertel-
len en samen de kennis te delen slagen we er beter in om  een toenemend aantal mensen te bereiken. Het 
comité is dan ook vereerd dat op zijn éérste jaarcongres het samenwerkingsdocument is ondertekend in 
aanwezigheid van de staatssecretaris van vws en de voorzitter van het vfonds als belangrijke financiers. 
Gerdi Verbeet is het eerste jaar opgetreden als voorzitter van het bestuurlijk overleg en Jan van Kooten als 
voorzitter van het directeurenoverleg. Binnen de begroting van het comité zijn middelen gereserveerd voor 
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sectorbrede activiteiten. Hiermee laat het Nationaal Comité zien dat het een groot voorstander is van meer 
samenwerking omdat de uitdaging waarvoor we staan vele malen groter is waar  ieder van de organisaties 
individueel toe in staat zou zijn. De eerste resultaten van het platform zijn inmiddels zichtbaar. Zo  is een so-
lide plan ontwikkeld rondom het themajaar Verzet in 2018,  is een gemeenschappelijke website gepresenteerd 
op de onderwijsbeurs waar men ook voor het eerst als collectief aanwezig was en is een activiteitenplan per 
domein opgesteld en op onderdelen al in uitvoering.   

Met de komst van het Platform WO II is een einde gekomen aan het subsidiebeleid van het ministerie van 
vws, dat het comité in mandaat uitvoerde. De beschikbare middelen worden gebruikt om de sector te ver-
sterken zowel binnen als tussen de diverse domeinen. We hebben met grote inzet en zorgvuldigheid in de 
afgelopen vijfeneenhalf jaar met deze subsidies tal van educatieve projecten mogelijk gemaakt. Juist deze 
initiatieven vanuit de samenleving moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Binnen het platform moet 
hier blijvende aandacht voor zijn. 

De subsidie Reünies en lotgenotencontacten wordt door het ministerie van vws voortgezet en de uitvoering is 
definitief bij het comité ondergebracht in de vorm van een verhoging van de instellingssubsidie. Voor het 
comité is het een belangrijke en dankbare taak om voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog nog aan 
den lijve heeft ondervonden, deze zo waardevolle onderlinge contacten mede mogelijk te maken. 

 Nationale Herdenking
De Nationale Herdenking stond in het teken van de realisatie van de in 2016 geformuleerde toekomstvisie 
Kom vanavond met verhalen… . We kiezen daarmee voor meer aandacht voor het persoonlijk verhaal en voor 
meer aandacht voor de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Om deze persoonlijke verbondenheid te 
ervaren is de opstelling in De Nieuwe Kerk veranderd. Het podium is in het hart van de kerk geplaatst waar 
de mensen omheen zitten. De centrale plaats voor de eerste generatie is daarbij gehandhaafd. 

Wie zijn het die jaarlijks bij elkaar komen om de oorlogsslachtoffers te herdenken? Waarom vinden zij het 
belangrijk daar te zijn? Deze vraag stond centraal bij aanvang van het programma in De Nieuwe Kerk. Vier 
persoonlijke getuigenissen gaven daarop het antwoord. Een kleindochter van een overlevende van een Jap-
penkamp vertelde over het verdriet van haar oma. Een jonge veteraan vertelde over zijn herinnering aan het 
vreselijke incident waarbij twee militairen omkwamen. Anki Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, 
benadrukte het belang van democratie en het buiten werking stellen van de grondwet tijdens de oorlog. 
Holocaust-overlevende Zoni Weisz memoreerde zijn laatste momenten met zijn familie die hij nooit meer 
terug zag en nog steeds mist. 

De 4 mei-voordracht We hebben de doden nooit kunnen begraven werd gehouden door Hella de Jonge. “Ik ben 
tweede generatie, al noem ik mezelf geen slachtoffer. Toch sta je anders in het leven dan iemand die niet zo’n beladen 
achtergrond heeft. Mijn ouders ontkwamen ternauwernood aan de nazi’s. Hun bestaansrecht werd afgenomen en dat 
hebben ze volledig in mij gestopt.’’ De Jonge kijkt in haar voordracht terug naar haar eigen verleden maar legt 
ook de verbinding met de actualiteit. Het Yizkor werd uitgesproken door de hoofdkrijgsmachtrabbijn en 
vanwege het samenvallen van 4 mei met Jom Hasjoa, de uitgebreide versie. Na het gebed zong een klein 
ensemble het Indische Onze Vader. 
De verbinding tussen 4 en 5 mei verbeteren en zichtbaar maken was één van de doelstellingen van het nieuwe 
beleid. Daarom speelde een ensemble van het Radio Filharmonisch Orkest en zong Hadewych Minis zowel 
op 4 mei als bij het 5 mei-concert.   

De meest zichtbare verandering betrof de kranslegging door de eerste generatie oorlogsgetroffenen bij het 
Nationaal Monument op de Dam. De eerste vijf kransen werden dit jaar voor het eerst afzonderlijk gelegd. 
Hierdoor werd het mogelijk om beter voor het voetlicht te brengen wie en wat we herdenken. De kransleg-
gers werden in een kort filmfragment op grote schermen aan weerszijden van het monument geïntrodu-
ceerd door een familielid of bekende van de tweede of derde generatie. Zij vertelden het persoonlijke verhaal 
van de eerste generatie. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam deed in zijn toespraak een oproep om te 
luisteren naar de verhalen van de overlevenden en deze door te geven aan de nieuwe generaties: “Daarom 
moeten wij goed luisteren naar de verhalen van toen. Verhalen van overlevenden, ooggetuigen en nabestaanden. Wij 
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zijn dat aan hen verplicht. Zij vragen ons de verhalen te blijven koesteren en door te geven.”
De erewacht bij het monument is aangevuld met een detachement van de Koninklijke Marechaussee. Dit is 
gebeurd na overleg met diverse betrokkenen, waaronder het Centraal Joods Overleg. Hiermee zijn vanaf 2016 
alle krijgsmachtonderdelen opgenomen in de erewacht. 

 Nationale Viering Bevrijding: 5 mei-lezing
In onze toekomstvisie is nadrukkelijk de wens uitgesproken om meer bekendheid te geven aan de 5 mei-
lezing. De opzet is daarom veranderd en samen met de idtv en de nos is er een programma rondom de 
lezing gemaakt dat voor een breed kijkerspubliek van meer dan 300.000 kijkers interessant is. Thomas Erd-
brink hield in de Stadsschouwburg van Groningen de 5 mei-lezing met als titel Vriend of vijand?. Aan tafel 
werden onder leiding van Art Rooijakkers in diverse samenstellingen gesprekken gevoerd over (on)vrijheid 
in en buiten Nederland. De provincie Groningen was dit jaar gastheer voor de Nationale Viering Bevrijding 
en organiseerde samen met de gemeente Groningen voorafgaand aan de lezing een vrijheidsontbijt voor 
de inwoners van de stad. Aansluitend aan de lezing bracht minister-president Rutte een bezoek aan Bevrij-
dingsfestival Groningen. Daar ontstak hij samen met Ali B. het bevrijdingsvuur en dat was tevens de aftrap 
voor de Bevrijdingsfestivals in het hele land. 

 Bevrijdingsfestivals 
Mede dankzij het prachtige weer zijn er op de 14 Bevrijdingsfestivals meer bezoekers dan ooit geweest. De 
Ambassadeurs van de Vrijheid Nielson, Kovacs en het DJ duo Sunnery James & Ryan Marciano zijn ter voor-
bereiding op 5 mei meegenomen naar een plaats waar de vrijheid onder druk staat. Hierdoor werd het ver-
haal dat zij uitdroegen voorafgaand en op 5 mei sterker dan ooit. Nielson bracht een bezoek aan Parijs na de 
aanslag op de Bataclan. Sunnery James en Ryan Marciano gingen naar Lesbos en zagen met eigen ogen hoe 
de vluchtelingen uit Syrië aan land kwamen. Kovacs ervoer zowel haar bezoek aan de onderduikplek van haar 
jeugdidool Anne Frank, als aan Bergen-Belsen waar Anne is gestorven, als zeer aangrijpend. De reportages 
werden gebruikt tijdens de presentatie van de ambassadeurs bij rtl Late Night en in de uitzending van de 
nos Artiesten voor de vrijheid, waardoor dit programma een meer inhoudelijk accent kreeg. 
De beleidsdagen van de Bevrijdingsfestivals zijn een vast onderdeel geworden van de samenwerking. Er zijn 
afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking en verdieping van het inhoudelijke programma. 

De kransleggers 

worden in een 

kort filmfragment 

op grote schermen 

geïntroduceerd 

tijdens de Natio-

nale Herdenking 

op Dam.
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Het vfonds heeft zich met een convenant andermaal voor drie jaar verbonden aan de festivals met een sub-
stantiële financiële bijdrage. Zonder deze samenwerking en ondersteuning zouden de ambities voor de fes-
tivals niet kunnen worden gerealiseerd.

 5 mei-concert
De solisten Paul de Munnik, Hadewych Minis en Ali B. hebben samen met het Radio Filharmonisch Orkest, 
de nos, idtv en het comité een inhoudelijk sterk programma gemaakt. Tevens heeft de cast van de musical 
De tweeling meegewerkt. Tijdens de finale stonden 40 opa’s en oma’s met hun kleinkinderen op de zijarmen 
van het podium om de overdracht naar nieuwe generaties te symboliseren. Door de goede samenwerking 
met de diverse veiligheidsdiensten konden meer bootjes met gasten voor het podium liggen. Om de buurt te 
betrekken bij de aankleding van de omgeving, heeft iedere bezoeker van de voorbereidende bijeenkomst van 
de omwonenden een vlag met het fakkellogo ontvangen.  

 Ondersteuning herdenken en vieren
De organisatorische ondersteuning van zowel de Holocaust Herdenking op de laatste zondag van januari als 
de Indië-herdenking op 15 augustus is uitgegroeid tot een constructieve samenwerking. Het comité zorgt 
voor de productionele en logistieke organisatie en adviseert op het gebied van protocol en inhoud. Met beide 
organisatoren is afgesproken de samenwerking vast te leggen in een overeenkomst waarbij rollen en verant-
woordelijkheden worden beschreven. 

In november is de bijeenkomst met organisatoren van lokale herdenkingen gehouden in het provinciehuis van 
Noord-Holland omdat dit in 2017 de gastprovincie is voor de Nationale Viering Bevrijding. Naast een welkomst-
woord van de commissaris van de Koning Johan Remkes en de voorzitter van het Nationaal Comité Gerdi Ver-
beet waren er diverse workshops over o.a. nieuwe doelgroepen, communicatie en het verwerven van subsidie. 

Om de lokale herdenkingen en vieringen inhoudelijk te ondersteunen wordt er een jaarthema aangeboden. 
De tekst is in 2016 geschreven door politiek filosoof Tamar de Waal en was gericht op het thema vluchten 
toen en vluchten nu. Het jaarthema is aangevuld met cartoons uit diverse landen en een themadossier. 

De Nationale Herdenking krijgt lokaal vorm en inhoud. Regionale media besteden in aanloop naar 4 en 5 mei 
veel aandacht aan lokale geschiedenis en activiteiten. Om de communicatie hierover te stimuleren is met 
rtv Utrecht een korte documentaire gemaakt met als thema Vrijheid dichtbij. De pilot is positief geëvalueerd 
en daarom zullen er in 2017 vijf regionale omroepen deelnemen en elk een eigen programma maken. 

 Educatie
Adopteer een monument is al dertig jaar een begrip in het basisonderwijs. Samen met 600 kinderen uit het hele 
land is dit 8 december uitbundig gevierd in TheaterHangaar van Soldaat van Oranje. De musical. De kinderen 
werden daar ook betrokken bij de toekomstplannen van het project. Tevens is een enquête gehouden onder 
docenten. Er is besloten om het project in 2017 samen met de Oorlogsgravenstichting op te frissen en uit te 
breiden naar het voorgezet onderwijs. Daarbij worden de twee educatieve projecten van het comité voor het 
primair onderwijs - Adopteer een monument en het 4 en 5 mei denkboek -  met elkaar verbonden. Het vfonds 
biedt de komende jaren extra budget voor deze transformatie.

Op 4 april werd in Madurodam het nieuwe 4 en 5 mei denkboek feestelijk gepresenteerd dat samen met Pats-
boem! Educatief is ontwikkeld. Het is een vervanging van het Nationaal Aandenken. Het comité daagt met 
deze educatieve publicatie voor groep 7 van het basisonderwijs kinderen uit om na te denken over de Tweede 
Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie. Bij het boek horen vijf digitale lessen. Uit de 
docentenevaluatie in juni 2016 bleek het denkboek zeer positief te zijn ontvangen en ruim 215.000 kinderen 
heeft bereikt. 

Ter gelegenheid van de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 heeft het comité en ProDemos mbo-stu-
denten die achttien zijn of worden, actiever betrokken bij vrijheid, grondrechten en democratie. Met het oog 
daarop is het comité in het najaar 2016 gestart met de ontwikkeling van een magazine over keuzes; keuzes 
van toen (WO II) en van nu. Het MBO Magazine is begin 2017 verschenen in een oplage van 75.000 exemplaren.
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De samenwerking tussen Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het gastsprekerspunt Zuidoost-Azië en 
het Veteraneninstituut met betrekking tot het Loket gastsprekerspunt kristalliseert zich steeds beter uit. In-
novatie wordt de belangrijkste uitdaging. In het najaar is een gezamenlijke bijeenkomst met workshops ge-
houden, waarbij alle gastsprekers van de verschillende organisaties zijn uitgenodigd. 

Op 27 januari 2016 is de vernieuwde portal tweedewereldoorlog.nl gelanceerd door twee voortgezet onderwijs 
docenten geschiedenis op de Cultuur en Onderwijs Beurs in Utrecht. Dit is dé portal waar docenten uit het 
basis- en voortgezet onderwijs lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog kunnen vinden. Ook is het de plek 
waar docenten een gastspreker kunnen aanvragen. De portal is ter beschikking gesteld door het comité voor 
het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog en is daarmee tevens het digitale visitekaartje.

In december hebben 25 directeuren van oorlogsmusea, het vfonds, vws en het niod een bezoek gebracht 
aan de nieuwe tentoonstelling Nederland in de Tweede Wereldoorlog en het nieuwe Bastogne War Museum. Te-
vens werd deelgenomen aan een herdenking van het Ardenne offensief. Tijdens deze intensieve studiereis 
van de sector zijn afspraken gemaakt over de voortgang van de samenwerking. 

De database Oorlogsmonumenten bleef met 300.000 bezoekers een goed bezochte bron van kennis over oor-
logsmonumenten en lokale oorlogsgeschiedenis. Het koppelen van de  database aan andere kennisbronnen 
en het vereenvoudigen van door gebruikers zelf toe te voegen informatie zijn daarbij belangrijke uitgangs-
punten. De database wordt daardoor toekomstbestendig gemaakt. Tevens is er een Monumenten en herdenking 
4&5mei-app ontwikkeld met financiële steun van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei.

Beheer en behoud van oorlogsmonumenten kreeg aandacht binnen het project Compliment voor een oorlogsmonu-
ment. Begin 2016 heeft partnerorganisatie De Verhalen van Groningen dit project in de provincie Groningen 
uitgezet, waar de Nationale Viering Bevrijding plaatsvond. Van ieder van de vijf genomineerden is een film-
portret gemaakt. De prijs is toegekend aan het Joods monument in Wagenborgen dat herinnert aan Joodse 
psychiatrische patiënten. De prijs blijft een goede gelegenheid voor media om te berichten over oorlogsmo-
numenten.

De lancering  

van het 4 en 5  

mei-denkboek  

in Madurodam,  

4 april 2016.
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Presentator Art 
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met Sarah Fawwaz 

die de 5 mei-

kinderlezing heeft 

gehouden op de 

Nationale Viering 

Bevrijding in 

Groningen.

In samenwerking met het coc is dit jaar de digitale tentoonstelling Vervolgd verlangen over de situatie van 
lhbt’s (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) voor, tijdens en na de Tweede We-
reldoorlog ontwikkeld. De verhalen van zes Nederlanders staan centraal. De lancering vond eind juli plaats, 
tijdens de Europride in Amsterdam.

 Internationaal
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt deel uit van de Nederlandse delegatie bij de International Holocaust 
Remembrance Alliance (ihra).  In mei en november 2016 zijn twee IHRA-bijeenkomsten bijgewoond in res-
pectievelijk Boekarest en Iaşi in Roemenië. Samen met delegatieleden uit België en Nederland heeft het co-
mité een internationaal onderzoek begeleid. Het rapport geeft een analyse en overzicht van programma’s en 
literatuur over de Holocaust vanuit een vergelijkbaar perspectief. Het comité houdt zich binnen de delegatie 
ook bezig met de communicatieve heroriëntatie van ihra in het algemeen en de zichtbaarheid van ihra 
binnen het Nederlandse werkveld. Voor het eerst zijn daarom de communicatiemedewerkers van de instel-
lingen uit de Nederlandse delegatie bijeen gebracht om daarover afspraken te maken. In beide edities van het 
NC Magazine uit 2016 is aandacht besteed aan ihra-onderwerpen.

Het internationaal studieprogramma voor medewerkers van Duitse en Nederlandse oorlogsmusea is in novem-
ber 2015 afgesloten met het maken van een plan voor het kunstproject We: Moving People, waarin de relatie 
wordt gelegd tussen vluchtelingen toen en nu. In 2016 is het plan inhoudelijk verdiept en verder uitgewerkt. 
In 2017 wordt het plan uitgevoerd. Het comité heeft in februari deelgenomen aan een congres van het Duits-
land Instituut Amsterdam (dia) in Düsseldorf, waar het twee workshops heeft verzorgd. En er is een bij-
drage geleverd aan het jubileumcongres van het instituut voor Politische Bildung in Noordrijn-Westfalen. 

Tenslotte is een aanvang gemaakt met een oriëntatie van een voor kinderen in het Caraïbisch gebied geëi-
gende variant van het 4 en 5 mei denkboek en Adopteer een monument voor de kinderen te maken. 

 Onderzoek
Het Nationaal Vrijheidsonderzoek gaf ook dit jaar weer nieuwe inzichten ten aanzien van het draagvlak voor 
herdenken en vieren. Bij jongeren is een lichte verschuiving te zien van hen die herdenken ‘heel belangrijk’ 
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vinden naar hen die herdenken ‘belangrijk’ vinden. Voor het comité een signaal waar we goed naar moeten 
kijken. Tradities veranderen en jongeren geven aan meer actief betrokken te willen worden. Nieuwe com-
municatiemiddelen bieden daartoe nieuwe mogelijkheden.  

Voor het comité en zijn partners vormen de resultaten van onderzoek een belangrijke informatiebron, en 
voeden de praktijk met interessante inzichten en nieuwe kennis. Het blad Onderzoek Uitgelicht is een gewaar-
deerd magazine dat deze informatie ontsluit. Het comité is medio 2016 van start gegaan met een meerjarig 
onderzoek naar rituelen van herdenken, herinneren en vieren in samenwerking met de Universiteit Tilburg en 
Stichting Arq. Het onderzoeksteam bestaat uit historici, culturele wetenschappers en psychologen. 

We gaven ook opdracht tot kortlopend beleidsonderzoek. Marc van Berkel heeft de stand van zaken onderzocht 
wat betreft het lesmateriaal over de Tweede Wereldoorlog en dekolonisatie van Nederlands-Indië. Een tus-
sentijdse rapportage is besproken tijdens een expertmeeting in samenwerking met het kitlv met twintig 
deelnemers. Het eindrapport en de daarbij behorende aanbevelingen leiden tot een beleidsadvies aan docen-
ten, makers van geschiedenismethoden en de overheid. 

Ook is in het kader van kortlopend onderzoek steun en budget verstrekt aan een onderzoeksproject naar oor-
logsslachtoffers onder psychiatrische patiënten, een slachtoffergroep waarover nog weinig bekend is. Van 
de publicatie De doden tellen is een tweede en herziene editie gemaakt. Aan dit boek zijn vier nieuwe hoofd-
stukken toegevoegd, onder andere over de mensen die als gevolg van hun verzetswerk zijn omgekomen.  

 Communicatie
Bij alle activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei speelt communicatie een belangrijke rol. Er is het 
afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het relatienetwerk met diverse media. De goede samenwerking met 
de NOS heeft geleid tot het live uitzenden van de 5 mei-lezing waarbij men ook een redactionele bijdrage 
leverde. De presentatie van de Ambassadeurs van de Vrijheid bij rtl Late Night is eveneens een resultaat van 
goede samenwerking, waarbij meerdere doelgroepen werden bereikt.

De 4 en 5 mei-campagne op radio, televisie en internet is in 2016 geheel herzien. Doel van deze campagne 
is het activeren van mensen om zelf een bijdrage te leveren aan de vrijheid. Daarnaast wordt de campagne 
Geef vrijheid door jaarlijks aangevuld met nieuwe aspecten. We gaan het dragen van de fakkel van de vrijheid 
verder bevorderen en deelname aan de twee minuten stilte stimuleren. De campagnes worden als één geheel 
gepresenteerd waardoor er meer nadruk komt op de boodschap die we als comité willen uitdragen. 

De website www.4en5mei.nl is geheel vernieuwd, zowel technisch, visueel als inhoudelijk. Bij de ontwikke-
ling is vooral uitgegaan van mooi beeldmateriaal, en een logische opbouw van de informatie. 

Er is in 2016 volop ingezet op sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Dit zijn 
belangrijke communicatiekanalen om specifieke doelgroepen te bereiken. Vooral rond de meidagen worden 
deze mediakanalen gebruikt om de laatste informatie te delen, maar ook om te volgen welke discussies er in 
de samenleving spelen rondom herdenken en vieren. 
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 2  Resultaten

 Nationale Herdenking

 Programma
– Hella de Jonge hield de 4 mei-voordracht met als titel We hebben de doden nooit kunnen begraven.
– Een ensemble van het Radio Filharmonisch Orkest begeleidde het programma muzikaal.
– Vier getuigenissen openden het programma in De Nieuwe Kerk op de gearrangeerde muziek De nieuwe held 

van Ali B.
– Hoofdkrijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag sprak het (uitgebreide) Yizkor uit. 
– Het Indische Onze Vader werd gezongen door Wishful Singing.
– Sterre Wolthers, winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei sprak in haar gedicht Monument over haar 

eigen familiegeschiedenis.
– Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sprak op de Dam. Zijn toespraak was ook live te volgen op 

de herdenking in Rotterdam. 
– Op de Dam speelde de Koninklijke Luchtmachtkapel muziek uit oorlogsfilms.
– De kransleggers van de eerste generatie werden geïntroduceerd door filmfragmenten. 
– Nazit in Hotel Krasnapolsky voor genodigden uit De Nieuwe Kerk.
– De erewacht bij het monument is aangevuld met een detachement van de Koninklijke Marechaussee.

 Belangstelling
–  25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. 
– 5,3 miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. 
– 800.000 kijkers hebben de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk gevolgd.
– 20.000 fakkelstickers werden uitgereikt aan belangstellenden op de Dam.
– 35 partners en diensten waren betrokken bij de organisatie van de herdenking, 1.500 medewerkers en 70 

vrijwilligers waren betrokken.
– De herdenkingsbijeenkomst werd bijgewoond door 1.200 overlevenden en nabestaanden en 300 functioneel 

genodigden.
– Na afloop van het defilé zijn 800 genodigden ontvangen in Hotel Krasnapolsky

 5 mei-lezing

– De provincie en de stad Groningen organiseerden het programma rondom de 5 mei- lezing in de Stads-
schouwburg in Groningen. 

– Thomas Erdbrink verzorgde de lezing met de titel: ‘Vriend of vijand?’
– De lezing was voor het eerst live op npo 1, in samenwerking met de nos. 
– De Kinderlezing werd door de elfjarige Sarah Fawwaz voorgedragen.  
– Na afloop ontstak minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur op het Bevrijdingsfestival Groningen.
– De live uitzending is bekeken door ongeveer 300.000 kijkers. 

 Bevrijdingsfestivals

– De Ambassadeurs van de Vrijheid waren Nielson, Kovacs en Sunnery James & Ryan Marciano. 
– Defensie vloog met drie helikopters de ambassadeurs van festival naar festival. 
– Elke ambassadeur heeft meegewerkt aan een minidocumentaire over (on)vrijheid. 
– De presentatie van de Ambassadeurs van de Vrijheid vond plaats in het programma rtl Late Night met 

800.000 kijkers. 
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– Ruim 50 inhoudelijke projecten op de festivals met thema’s als burgerschap, democratie, vrijheid en vrede 
zijn mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van partners vfonds en het ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. 

– Inhoudelijke partners in 2016 waren Amnesty International, Rode Kruis, Veteraneninstituut en ProDemos. 
Duurzame partner was het collectief van waternetbedrijven in de campagne Kraanwater graag.  

– Op alle festivals is het 5voor5-moment uitgevoerd.
– In samenwerking met Humanity in Action zijn korte clips gemaakt door jongeren over vrijheid, die zijn 

uitgezonden op de schermen naast de hoofdpodia. 
– De festivals hebben mede dankzij het goede weer een record aantal bezoekers getrokken van ongeveer 

1.200.000  
– Het programma Artiesten van de Vrijheid op NPO 3 trok 130.000 kijkers 
– Voor het vierde jaar is de bioscooptrailer vertoond in 20 Pathé bioscopen en 498.500 bezoekers hebben de 

trailer gezien. 
– Gezamenlijke social media van de Bevrijdingsfestivals én de Ambassadeurs van de Vrijheid was goed voor 

1.780.000 views.  

  5 mei-concert

– Het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Markus Stenz verzorgde het 5 mei-concert. 
– De solisten waren Paul de Munnik, Hadewych Minis en Ali B. met medewerking van  de cast van musical De 

tweeling.
– Tien extra gastenbootjes zorgden voor een beter gebruik van het wateroppervlak.
– Tijdens de finale kwamen veertig opa’s en oma’s met kleinkinderen met lampionnen op de walkways. Zij 

symboliseerden het thema “Geef vrijheid door!”. 
– De bouw van het podium en gastenplatform kwamen met medewerking van het ministerie van Defensie tot 

stand. 
– Er waren 300 gasten op de tribune, 15.000 mensen langs de kade van de Amstel en er waren 1,6 miljoen tele-

visiekijkers.

Minister-presi-

dent Mark Rutte 

en Ali B op het 

podium van het 

Bevrijdingsfesti-

val van Gronin-

gen, voorafgaand 

aan het ontsteken 

van het Bevrij-

dingsvuur.
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 Ondersteuning Herdenkingen

– Ondersteuning organisatie Nederlands Auschwitz Comité bij de organisatie van de Nationale Holocaust 
Herdenking op 27 januari 2016 in Amsterdam. De herdenking werd door 1.100 personen bijgewoond. 

– Ondersteuning organisatie Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Indië Herden-
king op 15 augustus 2016 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door 5.000 personen.

 Lokale comités 

– Er vond een bijeenkomst plaats in het provinciehuis in Haarlem met 150 vertegenwoordigers van organisa-
toren van lokale herdenkingen en vieringen. 

– Een deel van de organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen heeft deelgenomen aan het NC Jaarcongres.

 Educatie

  Adopteer een monument
– In december viering dertigjarig bestaan van Adopteer een monument met ruim 600 leerlingen van groep 7 en 8 

leerlingen, gefinancierd door het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. 
– In samenwerking met de Oorlogsgravenstichting een educatieve poster met docentenlesbrief ontwikkeld en 

naar alle adopteerscholen gestuurd. 
– De digitale les is 1.069 keer gebruikt.
– Sprekende beelden in de klas voor het voorgezet onderwijs had een bereik van 1.709 sessies. 

De 73-jarige Francis 

Sinceretti en de 

14-jarige Meritxell 

van Roggen dansen 

een duet van cho-

reograaf Adriaan 

Luteijn tijdens  

5 mei-concert op  

de Amstel.
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  4 en 5 mei denkboek 
– Het 4 en 5 mei denkboek is verschenen in een oplage van 210.000 exemplaren. 
– 5.116 van de 6.879 Nederlandse basisscholen hebben het denkboek besteld: 74% van de Nederlandse basisscho-

len. Uit het buitenland kwamen 77 bestellingen en uit Caraïbisch Nederland 16.
– Uit evaluatieonderzoek blijkt dat 98% van de bestellende scholen het denkboek gebruikt heeft. 70% van de 

docenten heeft het denkboek gebruikt in één of meerdere lessen en 28% heeft het boek uitgedeeld voor zelf-
standig gebruik.

– De digitale lessen bij het denkboek zijn 3.577 maal gebruikt.
– Op maandag 4 april is het 4 en 5 mei denkboek gelanceerd in Madurodam, in aanwezigheid van 230 leerlingen 

uit groep 7. Gerdi Verbeet en de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba leverden een 
bijdrage. MainStreet, die al eerder een promofilmpje over het denkboek had gemaakt, trad op. 

  Diverse educatieve activiteiten   
– In totaal keken ruim 120.000 personen van 6 jaar en ouder de aflevering over de Herdenking van Klokhuis. 
– De films Jong in Oorlog staan op 4en5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl en bij SchoolTV van de NTR. In de peri-

ode januari - mei 2016 zijn ze 1.578 bekeken.
– Er zijn 90 gastlessen aangevraagd via de website tweedewereldoorlog.nl.
– In het 4 en 5 mei denkboek staat een strip over de Antilliaan George Maduro. Dit is een eerste begin om meer 

educatieve activiteiten te ontplooien op de Antillen. 

  Jaarthema
– De tekst voor het jaarthema is geschreven door Tamar de Waal en werd in Trouw afgedrukt.
– Er is een dossier samengesteld met nieuws- en achtergrondartikelen en filmfragmenten. 
– Cartoonisten uit het netwerk van de Cartoon Movement hebben vijf tekeningen gemaakt bij het Jaarthema. 

De tekeningen waren ook te zien in een hekwerkbanieren-tentoonstelling op alle veertien Bevrijdingsfesti-
vals en bij het 5 mei-concert. 

  Oorlogsmonumenten
– Er waren in de database 297.076 unieke paginaweergaven en er zijn 640 monumentenbeschrijvingen aange-

past of toegevoegd.
– Er is gestart met de visuele en technische herontwikkeling van de database. Binnen de nieuwe database kun-

nen beter koppelingen worden gelegd met andere collecties en kunnen bezoekers makkelijker een eigen bij-
drage achterlaten.

– In 2016 heeft De Verhalen van Groningen in samenwerking met het comité het Compliment voor een Oor-
logsmonument georganiseerd. Er waren negen inzendingen, vijf genomineerden met als winnaar het Joods 
monument in Wagenborgen.

  Internationaal 
– Er zijn twee ihra Plenaries bijgewoond in respectievelijk Boekarest en Iaşi in Roemenië. 
– In beide edities van het NC Magazine uit 2016 is aandacht besteed aan ihra-onderwerpen.
– Het comité heeft twee workshops gegeven op het dia congres in Düsseldorf 
– Het kunstproject We: Moving People – de afsluiting van het internationaal studieprogramma 2015 – is verder 

uitgewerkt

  Doelgroepenonderzoek
– Het niod heeft het initiatief genomen tot het opzetten van doelgroeponderzoek. Het comité is binnen dit 

project partner. De opzet en vragen zijn binnen de sector samen opgesteld. In 2017 worden de resultaten 
gepresenteerd.

  NC Jaarcongres 5 april 2016
– Er waren 200 relaties op het eerste NC Jaarcongres Herinnering vormgeven – Verhalen doorgeven, met diverse 

presentaties en uitkomsten van het Generatieonderzoek. 
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 Onderzoek

– De publicatie Onderzoek uitgelicht (print en online) is tweemaal verschenen in een oplage van 600 exempla-
ren. De tweede uitgave was een themanummer over de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

– Het onderzoeksprogramma over Rituelen in samenwerking met Stichting Arq en de Universiteit Tilburg  is 
van start gegaan. De opzet van het onderzoek is drie keer gepresenteerd, waaronder aan 150 lokale comités.

– In september is een enquête uitgevoerd onder 96 lokale organisatoren naar de behoefte voor verdere inhou-
delijke ondersteuning op het onderwerp rituelen.

– De publicatie De doden tellen. Slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien is in een herziene 
tweede editie verschenen in een oplage van 1.000 expl.

– Er is onderzoek gedaan naar hoe les wordt gegeven over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de 
dekolonisatieoorlog. De resultaten zijn weergegeven in een rapport, dat in 2017 wordt verspreid.

– Het comité heeft bijgedragen aan een studie van Ron Habiboe over het aantal ‘inheemse’ slachtoffers op 
Nederlandse dodenlijsten. De studie is aangescherpt tijdens een expertmeeting met 12 experts. 

– Er is bijgedragen en meegedacht met de studie naar psychiatrische patiënten als Vergeten Slachtoffers. Dit 
heeft geresulteerd in een groot landelijk congres in juni 2016 en dientengevolge een groter draagvlak dat 
leidt tot het opzetten van een landelijk onderzoek.

– Het Vrijheidsonderzoek bestaat uit een draagvlak- en een opiniemeting uitgevoerd onder ruim 900 respon-
denten. Het rapport is online ter beschikking gesteld via de website en het persbericht is onder andere opge-
pakt door de nos en het anp.

 Communicatie

– Het NC Magazine is twee maal verschenen, beide in een oplage van 3.000 exemplaren.
– Voor het eerst is het NC Magazine verzonden naar ambassades in Europa om ook Nederlanders in het buiten-

land te voorzien van informatie over herdenken en vieren.
– Het aantal volgers op Facebook is ruim 21.000. Op Twitter is het aantal volgers 2.700. Op Instagram zijn ruim 

500 volgers.
– In de periode februari tot en met mei zijn ruim 52.000 views geweest op het YouTube-kanaal van het Natio-

naal Comité waarbij ca. 68.000 minuten is gekeken naar de diverse video’s.
– Ruim 9.800 mensen voegden in 2016 de fakkel online aan hun profielfoto toe. 

  Campagnes
– De nieuwe radio- en televisiespot Informatie Rijksoverheid is 200 keer uitgezonden op de landelijke tv-zen-

ders en 1490 keer op de radio. Daarnaast is de spot uitgezonden op regionale en lokale radio en televisie. 
– 77% van de Nederlanders is bereikt met deze campagne, met een waardering van 7,5.
– De bekendheid dat Nederland(18+) op 4 mei oorlogsslachtoffers herdenkt en dat op 5 mei de vrijheid wordt 

gevierd, stijgt tijdens de campagne van 86% naar 96%. 
– Advertentie in dagblad Metro met oplage van 500.000.
– In dagblad Metro verscheen op 29 april de Vrijheidskrant met Sunnery James & Ryan Marciano als gasthoofd-

redacteur. 
– Online pre-roll tv-commercial (15 sec); 455.000 vertoningen en 26.000 clicks naar website.  
– Er zijn 175.000 fakkelstickers uitgedeeld en 500.000 meegestuurd met het denkboek.
– De NS heeft 3500 speldjes uitgedeeld aan het personeel.
– Voor de 2 minuten stilte-campagne zijn afgelopen jaar vier spots ingezet met Sunnery James & Ryan Marci-

ano, Pierre Wind, Annechien Steenhuizen en Yvon Jaspers. De spots zijn 255 keer uitgezonden. 
– De spots zijn op de lokale televisie in totaal 9.600 keer uitgezonden.
– Twitter heeft wederom opgeroepen de twee minuten stilte te respecteren.
– De NS heeft op de NS-reisplanner volop aandacht besteed 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.
– Er was wederom een vliegverbod boven de Waalsdorpervlakte en de Dam. Schiphol had een start- en landver-

bod van 19.45 tot 20.15 uur. 
– Op veel drips boven de snelwegen stond ‘4 mei 20.00 uur twee minuten stilte’.
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– Alle hotels hebben via de branche brieven in het Nederlands, Engels, Duits en Frans ontvangen met informa-
tie voor hun gasten over 4 en 5 mei en de twee minuten stilte. 

– Er is meegewerkt aan de campagne ‘2belminuten stil’.

  Websites
– De website www.4en5mei.nl is geheel vernieuwd. Er waren 376.869 unieke gebruikers en er zijn 1.390.594 

webpagina’s bekeken. 
– De website tweedewereldoorlog.nl is uitgebreid met een reserveringsmodule voor gastsprekers.
– Samen met het coc is de digitale tentoonstelling Verborgen Verlangen over de positie van homoseksuelen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt.
– 230.428 bezoekers op de website tweedewereldoorlog.nl. 80% van hen waren nieuwe bezoekers. 
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 3  Nationaal Comité - Bestuur

 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 opgericht. 

 Doelen en taken
In artikel 2 van het Instellingsbesluit 1987 staat wat het Nationaal Comité 4 en 5 mei zich ten doel en als taak 
stelt:
a. Het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren.
b. De organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei.
c. De organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei.
d. Het voeren van een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan  
 herdenken en vieren te vergroten.
e. Het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

Ten aanzien van het beleidsterrein ‘herinnering’ aan de Tweede Wereldoorlog is in 2010 een aantal taken aan 
het Nationaal Comité overgedragen op het gebied van:
– Toegepast onderzoek. 
– Ondersteuning van herdenkingen.
– Stimuleren van internationale uitwisseling.
– Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de infrastructuur.
– Uitvoering van twee subsidieregelingen.

Daarmee heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport aan het Nationaal Comité gevraagd een 
regie-, kennis- en ontwikkelfunctie te vervullen van waaruit continu aandacht is voor de integrale opdracht 
van het Nationaal Comité, namelijk het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en 
wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. Daartoe worden verbindingen gezocht, wordt kennis bij-
eengebracht en een visie ontwikkeld. (bron: Startnotitie overdracht acceptatie taken vws d.d. 9 juli 2010). 

In steeds sterkere mate heeft het comité zich ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herdenken 
en vieren, met een bredere uitstraling naar ‘herinnering’. Tevens heeft het comité expertise opgebouwd t.b.v. 
het adviseren, organiseren en mede ondersteunen van (nationale) herdenkingen en andere evenementen.

Dankzij een solide financiering door de Rijksoverheid en het Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
(vfonds) en een goede samenwerking met het ministerie van Defensie kon het werk zich ontwikkelen. De 
missie en visie zijn in 2015 opnieuw geformuleerd in de notitie Nationaal Comité 4 en 5 mei, een professionele en 
transparante organisatie. Deze nota beschrijft de organisatiestructuur en werkwijze van het Nationaal Comité. 

 Missie 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken, vieren en het levend houden 
van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en wil mensen en organisaties verbinden, inspireren en 
stimuleren en wil vernieuwende activiteiten initiëren.

 Visie 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei realiseert zijn missie door een doelmatige en efficiënte organisatie te zijn, 
die midden in de samenleving staat, een open houding heeft en verbindend is naar mensen en organisaties 
die zich betrokken voelen bij herdenken, vieren en herinneren. 
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 Toekomstvisie
Met de toekomstvisie 2016-2020 Kom vanavond met verhalen… geeft het Nationaal Comité richting aan zijn 
werk in de komende jaren. Het document gaat in op herdenken, vieren en het levend houden van de herin-
nering aan de Tweede Wereldoorlog. De visie is tot stand gekomen na vier verkenningsbijeenkomsten, open-
bare debatten en gesprekken met organisaties van oorlogsgetroffenen.  
De belangrijkste elementen: 
– Meer dan voorheen de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding centraal stellen.
– Meer context bieden rondom 4 en 5 mei om te begrijpen waar deze dagen voor staan.
– Meer persoonlijke verhalen, waardoor de beleving van beide dagen wordt versterkt.
– Meer samenhang tussen de inhoudelijke en visuele presentaties.
– Meer aandacht voor de bevrijders en de huidige inzet bij vredesmissies.
– Meer aandacht voor het bereiken en betrekken van nieuwe Nederlanders.

 Bestuur

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC) is een stichting ingesteld bij Koninklijk Besluit en werkt in opdracht 
van de Rijksoverheid en binnen de kaders van het kabinet. Het bestuur legt verantwoording af aan het kabi-
net via de minister-president en de staatssecretaris van vws.

Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur bestaande uit drie personen. De voorzitter en de penningmeester 
worden in functie benoemd. Het bestuur is als Algemeen Bestuur het hoogste orgaan van de stichting en 
verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. Bestuurszaken, Financiën en Personeel & Organi-
satie zijn ondergebracht bij het Dagelijks Bestuur. Daarnaast fungeert het Dagelijks Bestuur als agendacom-
missie. Het bestuur kent als onderdeel van zijn structuur een vaste commissie (Financiën en P&O) en een 
tijdelijke commissie (Communicatie) en ad hoc bestuurlijke werkgroepen t.b.v. beleid (Herdenken & Vieren, 
Educatie & Onderzoek, Internationaal). 

Bij de beloningsstructuur van het bestuur van het Nationaal Comité is sprake van onbezoldigde functies. De 
bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Het lidmaatschap van het Nationaal Comité vraagt veel inzet en kost gemiddeld een halve dag per week. 
Naast de zes vergaderingen per jaar zijn er werkgroepen bestaande uit bestuursleden en bureaumedewerkers 
die beleidsdiscussies voorbereiden voor de vergaderingen. Het dagelijks bestuur, die primair de toezicht-
houdende rol vervult en de agenda van de vergaderingen van het Nationaal Comité voorbereidt, vergadert 
vijf maal per jaar. De voorzitter van het Nationaal Comité heeft daarnaast een representatieve functie en 
draagt zorg voor een goed beheer van de diverse relaties. De aanwezigheid van de voorzitter bij de vele her-
denkingen door het jaar heen wordt zeer gewaardeerd. Tevens is de voorzitter van het comité ook de voorzit-
ter van het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. Dit alles vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld 
1,5 dag per week.

Het NC werkt volgens de code voor Goed Bestuur voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur is ver-
antwoordelijk voor zijn eigen bestuurlijk functioneren en evalueert dit één keer per jaar. 
Deze zelfevaluatie heeft er toe geleid dat de vaste (bestuurs)commissies zijn vervangen door tijdelijke com-
missies die vanuit het comité een gerichte opdracht krijgen de besluitvorming voor te bereiden. De Finan-
ciële commissie en de commissie Personeel en Organisatie zijn samengevoegd. Het dagelijks bestuur is ver-
zocht zoveel mogelijk ‘going concern’ zaken zelf af te handelen dan wel (schriftelijk) aan het comité voor 
te leggen ter besluitvorming. Het doel van beide aanpassingen in de werkwijze is meer tijd en ruimte in de 
vergadering te creëren voor inhoudelijke afwegingen, beleid en strategische keuzes.

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 Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar. In het Nationaal Comité heb-
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ben drie personen qualitate qua zitting. De minister-president heeft aan het comité een ambtelijk adviseur 
toegevoegd.

 Wijzigingen in 2016
Na verlenging van de gebruikelijke termijn met een jaar is Eric Burmeister als ceremoniemeester teruggetre-
den. Het comité is hem zeer erkentelijk voor zijn professionele en grote inzet de afgelopen 7 jaar. Burmeister 
was jarenlang het vertrouwde gezicht van de Nationale Herdenking en actief bij diverse activiteiten, waar-
onder als jurylid van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei.
Jos Coumans is benoemd als nieuwe ceremoniemeester. Deze bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 
31 mei 2016 vastgesteld. 

 Bestuursleden 
Gerdi Verbeet voorzitter* 
Jaap Smit q.q.lid, vicevoorzitter* 
John Bakker penningmeester*
Maurice Adams
Rob Bauer q.q. lid 
Eric Burmeister tot 1 juni 2016
Jos Coumans vanaf 1 juni 2016
Erik Gerritsen q.q. lid
Hagar Heijmans
Hans Laroes
Mirjam Moll
Jim Stolze
Kilian Wawoe                                                         

 Adviseur
Paul Huijts

*Dagelijks Bestuur

 Directie
Jan van Kooten   directeur
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 4  Rekening en resultaat op hoofdlijnen

 Rekening 2016

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

 I.  Reguliere activiteiten 
De reguliere activiteiten zijn een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. 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 de ministeries van vws en bzk, 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 uitvoe-
ringskosten 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 vervalt 
aan het einde van het jaar.
Het Verslag uitvoering subsidiebeleid mandaat is niet in de jaarrekening verwerkt, maar opgenomen in de bij-
lage 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 sub-
sidievoorwaarden mandaat verantwoord aan vws.

 Resultaat 2016

 I. Reguliere activiteiten
Het saldo van de reguliere activiteiten is € 31.591 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 is een tekort van € 521. Het saldo wordt onttrokken 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.
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 Baten
De bijdragen die het comité ontvangt bestaan uit bijdragen van overheden, het Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en uit bijdragen in natura. 

 Overheidsbijdragen
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt jaarlijks een instellingssubsidie van de Rijksoverheid van het mi-
nisterie 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 Defensie 
(in natura). De kosten van de Nationale Viering Bevrijding – 5 mei-lezing worden grotendeels gedragen door 
de provincie waar deze 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. Inhoude-
lijke 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 afspraken 
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 een bijdrage aan additionele activiteiten. 

 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 be-
drijfsleven. 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 Bevrijding. 
Het nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage, waar mogelijk, personeel en klanten actief te be-
trekken 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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   Jaarrekening

 5  Balans
    Toelichting Per 31.12 Per 31.12
     2016 2015 
     € € 
ACTIVA     
 Vlottende activa:    
 Vorderingen 1
 Debiteuren   –   5.279  
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen 1.1  119.072  112.070  
 Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2  360.372  295.890
  
      479.444   413.239  
       
 Liquide middelen 2  976.213  886.563
  
 Totaal    1.455.657 1.299.802  

PASSIVA     
 Eigen vermogen 3   
 Exploitatiereserve 3.1  350.821   345.119  
 Egalisatiereserve  3.1  355.667   387.258
  
      706.488   732.377  
 Bestemmingsfondsen 3.3  –  6.223
  
      706.488   738.600 

 Kortlopende schulden 4 
 Crediteuren   274.233  291.679  
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.1  94.287   117.669  
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2  106.320   7.500  
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen 4.3  271.529   144.354  
 Af te rekenen subsidies 4.4  2.800 –  
      749.169 561.202

Totaal     1.455.657   1.299.802
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6  Staat van baten en lasten
    Begroot Werkelijk Werkelijk 
    2016 2016 2015
    € € € 
I. REGULIERE ACTIVITEITEN     
 Baten     
 Min. VWS - instellingssubsidie en OVA  4.625.909   4.551.303   4.695.909
 Overige ministeries  131.000   131.000   130.750
 vfonds   1.000.000   1.000.000   1.000.000
 Overige bijdragen  45.000   45.000  45.000
 Totaal baten  5.801.909   5.727.303   5.871.659

 Lasten 
 1. Nationale Herdenking en Viering    
  Nationale Herdenking  230.000   237.230  197.936
  Nationale Viering van de Bevrijding: 
  5 mei-lezing 102.000  118.860   81.682 
  Bevrijdingsfestivals  954.000   970.955   959.514 
  5 mei-concert  650.000  673.591   605.195
 2. Sectorbrede dienstverlening Herdenken en Vieren  98.000   88.210   126.468
 3. Educatie  345.000  349.861  323.255
 4. Sectorbrede dienstverlening Educatie  175.000  113.452  279.963
 5. Onderzoek  215.000   176.734 202.038
 6. Sectorbrede dienstverlening Onderzoek  30.000 35.088 31.363
 7. Communicatie 536.000  492.359 555.472
 8. Communicatie/stakeholderbeleid 90.000 91.942  49.993
 9. Sectorbrede activiteiten lustrum 75 jaar  20.000  –   –
 10. Ontwikkeling 200.000  256.646  385.286 
 11. Organisatie  2.156.909  2.153.966 2.137.315
 Totaal lasten  5.801.909  5.758.894  5.935.480

 Saldo reguliere activiteiten  –   31.591-  63.821-

 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 Ten laste van de egalisatiereserve – 31.591- 63.821- 
    –   31.591-  63.821-
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    Begroot Werkelijk Werkelijk 
    2016 2016 2015
    € € € 
II. ADDITIONELE ACTIVITEITEN 
 Baten 
 Ministerie van VWS  582.032  386.937   8.618
 Ministerie van BZK 36.000  35.775 –
 vfonds  – –  117.970
 Nationaal Fonds 4 en 5 mei 195.000  158.388  167.604 
 Fonds Podiumkunsten  7.500   7.500   7.500 
 Totaal baten  820.532  588.600  301.692

 Lasten     
 Projecten met bijdrage Min van VWS 582.032  386.937  8.618
 Projecten met bijdrage Min van BZK 36.000   35.775   –
 Projecten met bijdrage vfonds  – – 117.970
 Projecten met bijdrage Nationaal Fonds 4 en 5 mei  195.000 158.388 167.604
 Projecten met bijdrage Fonds Podiumkunsten  7.500   7.500   7.500
 Totaal lasten  820.532  588.600   301.692

 Saldo additionele activiteiten – – –

  
III. UITVOERING SUBSIDIEBELEID MANDAAT    
 Uitvoeringskosten
 Baten     
 Min. VWS - mandaatregelingen  75.000  75.000  150.000
 Totaal baten  75.000  75.000  150.000 
 
 Lasten     
 Uitvoeringskosten  75.000  75.521  109.763
 Totaal lasten  75.000   75.521   109.763

 Saldo   –  521-  40.237

 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 Ten laste van / ten gunste van de exploitatiereserve –  521-  40.237 
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7  Toelichting op de balans
 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor Kleine Organisaties zonder winst-
streven (RJ C1) van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de Subsidieregeling  Kaderregeling vws-sub-
sidies. 

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 uit-
gevoerd. Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Exploitatiesubsidies worden toegerekend aan 
het jaar waarop ze betrekking hebben. Projectsubsidies worden toegerekend naar rato van de subsidiabele 
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 additio-
nele projecten gereserveerd. 
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8  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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