
NATIONAAL
COMITĒ

4 EN 5 MEI
JAAR

VERSLAG
2018





1 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2018

 Inhoud

 Voorwoord         

 Bestuursverslag  2018
1. Activiteiten  5
2. Resultaten  16
3. Nationaal Comité – Bestuur  21
4. Rekening en resultaat op hoofdlijnen  24

 Jaarrekening 2018
5. Balans  26
6. Staat van baten en lasten  27
7. Kasstroomoverzicht  28
8. Toelichting algemeen  29
9. Toelichting op de Balans  31
10. wNT verantwoording  34

 Overige gegevens
11. Controleverklaring accountant jaarrekening Nationaal Comité  35



2 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2018

 fo
to

: m
a

r
co

 d
e sw

a
r

t

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen het defilé bij de Nationale Herdenking op de Dam, Amsterdam, 4 mei 2018.
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 Voorwoord

Als ik aan het thema ‘verzet’ denk, zie ik niet alleen de Nederlanders voor me die zich in oorlogstijd aansloten bij officië-
le of officieuze verzetsbewegingen, ik zie ook de miljoenen Nederlanders voor me die elk jaar twee minuten inruimen om 
te herdenken wat ze niet hebben meegemaakt. Die zich, al is het maar twee minuten lang, verzetten tegen het langzaam 
verflauwen van de stemmen. Aldus Daan Heerma van Voss, tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei 2018.

Het Jaar van Verzet is het eerste grote project waaraan de partners in het Platform wO2 gezamenlijk invul-
ling hebben gegeven. Het Jaar van Verzet heeft aangetoond dat het werken met themajaren binnen de sector 
meerwaarde heeft. Er ontstaan als zodanig nieuwe initiatieven en creatieve projecten waardoor er meer men-
sen bereikt worden.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft aan het thema ‘verzet’ op tal van momenten aandacht besteed. Tijdens 
de Nationale Herdenking werd een speciaal gecomponeerd lied van Renee van Bavel over verzet ten gehore 
gebracht. De 5 mei-lezing van Stine Jensen werd uitgezonden vanuit de Blokhuispoort in Leeuwarden waar 
tijdens de oorlog 51 verzetsmensen werden bevrijd. Voorafgaand aan het optreden bij het 5 mei-concert had 
zangeres Maan een ontmoeting met verzetsman Jan de Vaal. Op social media is de korte documentaire daar-
over vaak gedeeld.

Op 4 mei was het overal in Nederland twee minuten stil. Jongeren hechten zeer aan deze traditie. Ook steeds 
meer nieuwe Nederlanders sluiten zich hierbij aan. Het Algemeen Dagblad reserveerde op 4 mei zijn hele voor-
pagina voor één zin: “Ssst. Om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil”. Het toont aan hoeveel waarde de samenleving 
hecht aan dit nationale moment waarop we onze oorlogsslachtoffers herdenken. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet zijn werk met tal van andere organisaties. Samen met de lokale 4 
en 5 mei comités, provincies, gemeenten en in aanwezigheid van staatssecretaris Blokhuis werden eind 
november de plannen gepresenteerd om 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren. Om de vele initiatieven 
in goede banen te leiden is de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid opgericht. Het doel van de stichting is 
het coördineren en afstemmen van de initiatieven, het voeren van een gezamenlijk communicatiebeleid 
en het adviseren van mogelijke financiers van de activiteiten. Om dit goed te kunnen doen wordt er inten-
sief samengewerkt met onder andere het Platform wO2, waarin niod, Oorlogsgravenstichting, Stichting 
Musea en Herinneringscentra 40-45, Stichting Liberation Route Europe en het comité participeren, het 
ministerie van vws, het ministerie van Defensie en het vfonds en is er een inhoudelijk kader vastgesteld 
om samenhang tussen de activiteiten te creëren. 

Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en financiële verantwoording over het jaar 2018. 
In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2018. In hoofdstuk 2 worden vervolgens 
de belangrijkste resultaten van 2018 op een rij gezet. Afgesloten wordt met de jaarrekening; de financiële 
verantwoording. Naast dit jaarverslag is in het NC Magazine van najaar 2018 in beeld en tekst ook uitgebreid 
teruggeblikt op 2018. 

Gerdi A. Verbeet, voorzitter    Jan van Kooten, directeur

Amsterdam, april 2019

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen het defilé bij de Nationale Herdenking op de Dam, Amsterdam, 4 mei 2018.
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Schoolkinderen leggen een bloem 

bij het monument tijdens de 

Nationale Herdenking op de Dam, 

Amsterdam, 4 mei 2018.
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   Bestuursverslag 

 1  Activiteiten

 Inleiding
In 2018 zijn de voorbereidingen begonnen voor het vieren van 75 jaar vrijheid. Er zijn daarvoor plannen ge-
maakt, partners en ambassadeurs gezocht om de samenleving te mobiliseren om de vrijheid op de meest 
uiteenlopende manieren te gaan vieren en nieuwe collega’s aangetrokken. 

Er werd ook verder vooruitgekeken. Er is een begin gemaakt met de invulling van de volgende  beleidsperi-
ode: nadenken over de toekomst van herdenken en vieren en hoe het comité daar invulling aan gaat geven 
in 2021-2025. Het lopende onderzoek naar rituelen van herdenken en vieren heeft ook in 2018 weer de nodige 
interessante inzichten, nieuwe kennis en publicaties opgeleverd. 

Nieuwe kennis is ook opgedaan bij de totstandkoming van het Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei. De presenta-
tie van een Denkboek dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen op de Cariben was een groot succes 
en zeer welkom. Het eerste exemplaar werd op 12 april op de marinebasis Parera op Curaçao aangeboden aan 
de gouverneur van Curaçao Lucille George-wout, de minister-president Eugene Rhuggenaath en de minis-
ter van Onderwijs Marilyn Alcalá-wallé en de kinderen zelf.

De samenwerking binnen het Platform wO2 heeft met het Jaar van Verzet voor een goede invulling en focus 
gezorgd voor de hele sector. Het comité heeft het afgelopen jaar in alle projecten en op 4 en 5 mei dit onder-
werp voor het voetlicht gebracht. 

 Optredens voorzitter
De voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet, wordt veelvuldig gevraagd om bij herdenkingen te 
spreken. Het afgelopen jaar heeft ze onder andere gesproken bij de Kinderherdenking in de Transvaalbuurt 
van Amsterdam, de Herdenking in Fort de Bilt, de nacht van de dictatuur in Den Haag, de opening van De 
vrouw als spil van het verzet in Aalten, de lancering van het project Ongehoord in Rotterdam en de Kristalnach-
therdenking in Amsterdam. Ook heeft ze een bijzonder V-monument onthuld bij het theater van de Soldaat 
van Oranje in Katwijk.

 Nationale Herdenking
De Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk begint met vier getuigenissen van mensen die vertellen waar-
om zij herdenken. Op 3 mei overleed kampoverlevende wim Alosery die een getuigenis zou uitspreken. Zijn 
biograaf nam zijn taak over. Het toont de kwetsbaarheid aan van de eerste generatie. 
De 4 mei-voordracht van Daan Heerma van Voss met de titel Verloren geluiden, eeuwige frequenties gaf ons ter 
overdenking mee dat vergeten erbij hoort en dat de nagedachtenis elk jaar verder vervaagt. Maar dat we ons 
kunnen verzetten tegen die vergetelheid. 

Zangeres Renee van Bavel schreef en componeerde op verzoek een lied over verzet. Het lied Een mens doet een 
oproep om je verantwoordelijkheid te nemen. Dit jaar was trompettist Eric Vloeimans uitgenodigd als solist 
om met de Marinierskapel der Koninklijke Marine te spelen bij de herdenkingsplechtigheid op de Dam. 

Kim Putters sprak op de Dam en benadrukte het belang van het stellen van vragen - een toepasselijke in-
valshoek van de directeur van het scp. En hij deed een oproep tot dialoog: “Laten we een hand reiken, laten we 
ons openstellen voor de ander, laten we vragen stellen. We moeten in dialoog komen. Met onszelf, met de ander, met de 
wereld.” 

Op de Dam werd net als de twee voorafgaande jaren iedere kranslegging ingeleid door een videofragment 
waarin iemand van de tweede of derde generatie oorlogsgetroffenen toelichtte waarom en voor wie de krans 
wordt gelegd. Deze jongere generatie begeleidde de kransleggers van de eerste generatie, waarop de jongere 
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Stine Jensen houdt 

de 5 mei-lezing in 

de Blokhuispoort 

in Leeuwarden, 

5 mei 2018.

generatie - in tegenstelling tot voorgaande jaren- daadwerkelijk de krans legde. Een van de kransleggers die 
de krans legt voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië tijdens en direct na de Japanse 
bezetting, was een oud knil-militair. In de Molukse gemeenschap is dit zeer gewaardeerd.

Voor de sprekers, kransleggers, scouts en diegenen die een getuigenis in De Nieuwe Kerk deden, was een 
ontmoeting georganiseerd met Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin na de Nationale 
Herdenking. 

 Nationale Viering van de Bevrijding: 5 mei-lezing 
De Blokhuispoort - een voormalige gevangenis waar tijdens de Tweede wereldoorlog 51 verzetsmensen wer-
den bevrijd - was het toneel. Er was veel creativiteit voor nodig om het voor de diverse programmaonderde-
len geschikt te maken. 

Voorafgaand aan de live televisie-uitzending was er een uitgebreid programma in de Blokhuispoort. De aan-
wezigen bezochten kleine voorstellingen met indringende en bijzondere verhalen over oorlog, vrijheid en 
verzet in Friesland. 

Met de titel Absolute vrijheid gaf Stine Jensen de 5 mei-lezing. Ze onderscheidt drie vormen van vrijheid: de 
Deense, absolute vrijheid waarin zij is opgevoed: de vrijheid waarbij je door en door verantwoordelijk bent 
voor al je keuzes. De Nederlandse opvatting van vrijheid die gekoppeld is aan verantwoordelijkheid en die 
tot stand komt na vaak luidruchtige onderhandelingen over regels, opvattingen en meningen, en tenslotte 
de spirituele vrijheid: de vrijheid in je hart die je verbindt met anderen. 

De kinderlezing werd uitgesproken door Naomi Maneka. De titel van haar lezing: Ik ben een strijder. Ze ver-
telde over haar familiegeschiedenis en over haar hoop voor de toekomst. 

Na het live-programma verplaatsten de minister-president, de CdK, de burgemeester en de voorzitter van 
het Nationaal Comité zich in gezelschap van Canadese veteranen en kinderen naar het festivalterrein waar 
het Bevrijdingsvuur werd ontstoken. Ze werden vervoerd in historische legerjeeps door het centrum van de 
stad, wat veel bekijks opleverde.
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 Bevrijdingsfestivals 
De samenwerkingspartners, onder coördinatie van het comité, dragen bij aan de versterking van de inhou-
delijke programmering van de Bevrijdingsfestivals. ProDemos, Amnesty International, het Rode Kruis, Bits 
of Freedom, world’s Best News en  het Veteraneninstituut zijn de landelijke partners, daarnaast heeft elk 
festival een netwerk van organisaties die zich presenteren.  
In 2018 is er een nieuwe samenwerking opgestart met world Press Photo. Dit heeft geresulteerd in vijf anima-
tiefilms - verdiepingen op het jaarthema aan de hand van iconische foto’s over onvrijheid. 
De Ambassadeurs van de Vrijheid - my baby, Ronnie Flex en Fedde Le Grand - zorgden voor een belangrijke 
inhoudelijke bijdrage in aanloop naar 5 mei en op de dag zelf. Door het gebruik van social media als Insta-
gram werd, met name door de populariteit van Ronnie Flex, een jonge doelgroep van meer dan een miljoen 
bereikt. Dit is veel groter dan voorgaande jaren. Ook op televisie zijn de verhalen van de ambassadeurs regel-
matig onderwerp van gesprek geweest. 

my baby bracht in aanloop naar 5 mei een bezoek aan een vluchtelingenkamp bij een grensovergang in Ser-
vië. De bandlezen spraken met mensen die niet die enorme vrijheid hebben die wij wel hebben in Nederland. 
Als Ambassadeur van de Vrijheid onderzocht Fedde Le Grand hoe het was om mee te vechten in het verzet in 
voormalig Nederlands-Indië. Hij ging daarover in gesprek met Paatje Phefferkorn. Ronnie Flex trad veelvul-
dig op in de media. Naast zijn ontmoeting met een verzetsman vertelde hij ook over zijn tatoeage van Anne 
Frank op zijn bovenarm en wat die voor hem betekende. 

Dankzij een intensieve en bijzondere samenwerking met het ministerie van Defensie kunnen de ambassa-
deurs op alle festivals optreden.

In het afgelopen jaar zijn er bij de festivals drie onderzoeken uitgevoerd. Het Bevrijdingsfestival-onderzoek 
kijkt naar een groot aantal aspecten van het festival en de tevredenheid van bezoekers. Het Benchmark-on-
derzoek is met name een financiële vergelijking tussen de festivals. Het derde onderzoek was gericht op de 
effectiviteit van de diverse inhoudelijke projecten en is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Bin-
nenlandse zaken. Alle onderzoeken geven een goed beeld van waar de festivals nu staan en waar de komende 
jaren nog winst te behalen is. 

 5 mei-concert 
Het 5 mei-concert is de feestelijke afsluiting van 4 en 5 mei. Het is een moment van verbinding, hoop en 
vreugde tegen de achtergrond van oorlog en bevrijding. Het concert werd verzorgd door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Antony Hermes. De solisten Maan, CB Milton, willemijn 
Verkaik, Bastiaan Everink en Noa wildschut (violiste) betraden het podium. Daarnaast was een ballet van 
dansers van het Nederlands Dans Theater te zien.

In de programmering van het 5 mei-concert is aansluiting gezocht op het jaarthema ‘verzet’. Maan had voor-
afgaand aan het concert een ontmoeting met verzetsman Jan de Vaal. Dit ontroerende gesprek werd veel 
gedeeld op social media. Tijdens het concert droeg zij een speciaal nummer op aan Jan de Vaal die in het 
publiek zat. Deze elementen hebben het inhoudelijk concept van het 5 mei-concert versterkt.

Tijdens het concert werden verlichte letters van ruim 1,5 meter hoogte doorgegeven vanuit het publiek naar 
het podium. Tijdens de finale vormden de letters de zin ‘geef vrijheid door’.  Het concert is op deze 
unieke locatie met hoogwaardige orkesten en solisten een waardevolle traditie en mooie afsluiting van 4 en 
5 mei. Hiervoor is nauw samengewerkt met het ministerie van Defensie, de nos en idtv.

 Ondersteuning herdenken en vieren 
De organisatorische ondersteuning door het comité van zowel de Nationale Holocaust Herdenking op de 
laatste zondag van januari als de Indië-herdenking op 15 augustus is uitgegroeid tot een constructieve sa-
menwerking. Het comité zorgt voor de productionele en logistieke organisatie en adviseert op het gebied 
van protocol en inhoud. 
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In maart en november vonden de bijeenkomsten voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen 
plaats in respectievelijk Amersfoort en Groenekan. De tweede bijeenkomst stond geheel in het teken van de 
presentatie van 75 jaar vrijheid en werd bijgewoond door staatssecretaris Paul Blokhuis van vws. In zijn toe-
spraak maakte de staatssecretaris bekend dat het kabinet 1,25 miljoen ter beschikking stelt voor educatieve 
projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. 

wim van der Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant zei in zijn toespraak het volgende: Vijfen-
zeventig jaar geleden kwam de bevrijding van buiten. Nu lijkt het nodig bij de herdenking ervan ook eens goed in onze 
eigen spiegel te kijken. Het heeft er alle schijn van dat de opdracht om onze vrije en democratische samenleving ook voor 
de komende generaties te behouden, vooral een dringende opdracht voor ons zelf geworden is. Voor ons samen.

Er werd ook een convenant getekend met de VNG over intensieve samenwerking. Diverse maatschappelijke 
organisaties hebben zich aangesloten om Vrijheidsmaaltijden te organiseren. 

In december is een bijeenkomst met de organisaties van de eerste generatie oorlogsgetroffenen georgani-
seerd, waarin de regeling om deze organisaties te kunnen ondersteunen bij reünies en lotgenotencontacten 
verder werd toegelicht. In 2018 is er meer dan in de voorgaande jaren gebruik gemaakt van deze regeling.

 Educatie 
De samenwerking binnen het Platform wO2 is in 2018 geïntensiveerd. Er is een educatieve visie ontwikkeld 
samen met de samenwerkende oorlogsmusea smh en het functioneren van het Platform is geëvalueerd. De 
samenwerking zal de komende jaren vooral vorm krijgen door gemeenschappelijke communicatie en het 
kiezen van jaarthema’s. 

 4 en 5 mei Denkboek
Het 4 en 5 mei Denkboek is het grootste onderwijsproduct over herdenken, vieren en herinneren in Nederland. 
De presentatie van editie 2018 vond op 3 april 2018 plaats op een Haagse school waar verzetsman Rudy Hem-
mes met kinderen het gesprek aanging. Het Jeugdjournaal maakte hier een mooi item van. Elke klas die het 
Denkboek bestelde kreeg er een speciaal ontwikkelde Verzetsposter bij om in de klas op te hangen. Bij het 
boek horen negen digitale lessen en een jaarlijks aangepaste docentenhandleiding met lessuggesties. Uit de 
docentenevaluatie in juni 2018 bleek het 4 en 5 mei Denkboek wederom zeer positief te zijn ontvangen door 
leerkrachten.  

 Caribisch Denkboek
Op 12 april 2018 is het Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei  in de Nederlandse Marinehaven in willemstad op 
Curaçao gelanceerd in gezelschap van de gouverneur, de minister-president, en de minister van Onderwijs 
van Curaçao, de commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, vele kinderen en belangstellenden. Alle 
lokale media besteedden ruim aandacht aan het Caribisch Denkboek. Voorafgaand aan de lancering werden 
docenten getraind om les te geven met het speciaal voor de Caribische gebiedsdelen ontwikkelde Denkboek. 
Bij het boekje zijn vier korte filmpjes met lokale ooggetuigen gemaakt en een filmpje in de serie Jong in oorlog, 
waaraan het Jeugdjournaal ruim aandacht heeft besteed. 

 Adopteer een monument
In samenwerking met edg Media is op twee momenten in 2018 campagne gevoerd, gericht op basisscholen 
en het voortgezet onderwijs om nieuwe deelnemers te werven voor het project Adopteer een monument. En 
met resultaat! Zo zijn er in 2018 meer dan 200 basisscholen bijgekomen die deelnemen aan het project en 
meer dan 60 scholen uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast werd 2018 gebruikt om de (technische) infra-
structuur te verbeteren. De bestelpagina is aangepast en in het bestelproces van het Denkboek is een koppe-
ling opgenomen naar de websitepagina van Adopteer een monument. Het project wordt uitgevoerd in samen-
werking met de Oorlogsgravenstichting.

 Klokhuis en Jong in oorlog
Met Klokhuis, waarmee een jarenlange samenwerking bestaat, is in 2018 in het kader van het Jaar van Verzet 
een aflevering gemaakt over de aanslag op het Bevolkingsregister in Amsterdam. 
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Ook zijn er weer vier nieuwe films toegevoegd aan de serie Jong in oorlog: ooggetuigen over de Tweede we-
reldoorlog. Thema’s in 2018: Pleegkind in oorlog, Honger in oorlog, Verzet in oorlog en Caribisch gebied in 
oorlog.

 4FREE Magazine
Het mbo is een belangrijke doelgroep voor het Nationaal Comité. Ruim 60% van alle studenten in Nederland 
volgt een mbo-opleiding. Voor deze doelgroep is in 2018 de tweede editie van het magazine 4FREE versche-
nen. Ook in deze uitgave maakten studenten onderdeel uit van de redactie.

In dit magazine staan vijf thema’s centraal: vrijheid, verantwoordelijkheid, in- en uitsluiting, zeggenschap 
en identiteit. In het magazine komen studenten aan het woord die hun mening geven over deze thema’s. Er 
is in het gehele magazine een sterke koppeling tussen de geschiedenis van de Tweede wereldoorlog en onze 
huidige tijd. 4free bestaat uit een magazine en een bijbehorende digitale leeromgeving plus een uitgebreide 
docentenhandleiding. Het blad is verschenen in een oplage van 60.000 stuks. Op de voorpagina stonden 
Ambassadeurs van de Vrijheid Ronnie Flex en Cato van de band my baby.

 Digitale les Verzet
Op 1 april is de digitale les Verzet gelanceerd op 4en5meidigitaal.nl. In deze les voor de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs leren leerlingen aan de hand van historisch bronmateriaal over het verzet tijdens de 
Tweede wereldoorlog. Leerlingen krijgen verschillende bronnen aangeboden en leren bronnen op verschil-
lende manieren te bevragen. Ook leren ze verbanden te leggen tussen verschillende bronnen en gebeurtenis-
sen.

 Internationaal studieprogramma
Het vak burgerschap, dat op het mbo de afgelopen jaren tot een volwaardig vak is ontwikkeld, biedt veel 
aanknopingspunten voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de andere leden van het Platform wO2. In het 
kader hiervan stond het internationaal studieprogramma in 2018 in het teken van burgerschapsonderwijs en 
de ervaringen hiermee in België. Voor België is gekozen, omdat daar de afgelopen jaren al grote slagen zijn 
gemaakt op het gebied van burgerschapsonderwijs en herinneringseducatie. 

Kinderen van de 

Nicolaasschool in 

Rotterdam aan 

de slag met het 

Denkboek, 

25 september 2018.
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Diverse plekken in België werden bezocht en er is ter plekke gesproken met museummedewerkers, docenten 
en onderwijsexperts. Voor de reis werd onder meer samen opgetrokken met de educatieve werkgroep van de 
Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (smh) en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie 
uit Mechelen. Daarnaast bestond de groep uit personen die in het onderwijs werkzaam zijn, als docent bur-
gerschap op een mbo-instelling of als beleidsmedewerker. Ook werd deelgenomen door ProDemos en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 

 Gastsprekers
In 2018 is de samenwerking voortgezet met het Landelijk Steunpunt Gastsprekers wO II-heden (te wester-
bork) om nieuwe vormen van gastsprekerschap te onderzoeken. Daarmee is het project tevens afgerond. 
waar drie jaar geleden nog werd gedacht dat het gastsprekerschap zijn langste tijd had gehad, moeten we 
nu concluderen dat er juist meer vraag is dan ooit. Echter andere vormen dan het ooggetuigenverslag, zijn 
daarbij onontbeerlijk. De conclusies zijn gedeeld met vws. Dit betekent onder andere dat voor de toekomst 
dat de verantwoordelijkheid voor het gastsprekerspunt bij Herinneringscentrum Kamp westerbork ligt.

 Jaarthema 2018
De tekst voor het jaarthema is geschreven door niod-directeur Frank van Vree en heeft als titel Verzet als 
voorbeeld. In januari is de tekst, samen met het bijbehorende themadossier met achtergrondartikelen en car-
toons, bekendgemaakt in het persbericht over de sprekers van 4 en 5 mei. De cartoons bij het jaarthema 
zijn gedrukt op hekwerkbanieren die geplaatst zijn op de Bevrijdingsfestivals en bij het 5 mei-concert. Het 
jaarthema sloot aan bij het door het Platform wO2 uitgeroepen Jaar van Verzet.

Bevrijdings-

festivals 2018: 

Ambassadeurs 

van de Vrijheid 

Fedde Le Grand 

en Ronnie Flex 

poseren voor 

de pers bij de 

helikopter van 

de Koninklijke 

Luchtmacht op 

de vliegbasis 

Gilze-Rijen, 

5 mei 2018.
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 Database Oorlogsmonumenten
De database Oorlogsmonumenten blijft een goed bezochte bron van kennis over oorlogsmonumenten en 
lokale oorlogsgeschiedenis. De database is gedurende het jaar aangevuld met nieuwe informatie. 

 Beheer en behoud oorlogsmonumenten
Beheer en behoud van oorlogsmonumenten kreeg aandacht door de aanmoedigingsprijs Compliment voor 
een oorlogsmonument. Begin 2018 heeft de provincie Friesland, waar de Nationale Viering van de Bevrijding 
plaatsvond, deze prijs uitgeschreven in samenwerking met de Stichting Erfgoed & Publiek. Van ieder van de 
vijf genomineerden is een filmportret gemaakt door Omroep Fryslân. Deze portretten zijn in de week voor 
de uitreiking uitgezonden en opgenomen in de database Oorlogsmonumenten. De prijs is toegekend aan het 
grafmonument voor Richard Jung in Sint Johannesga. 

 Tweedewereldoorlog.nl / jaarvanverzet.nl
De website tweedewereldoorlog.nl is de publieksportal over de Tweede wereldoorlog. De homepage bleef ac-
tueel met nieuwe tentoonstellingen, nieuwsberichten en een activiteitenkalender. In 2018 is de aanvullende 
themasite jaarvanverzet.nl gelanceerd. Deze website biedt aanvullende informatie over het themajaar voor 
organisatoren uit het veld en geïnteresseerden uit het publiek. 

Het gedeelte op de website voor de organisaties uit het veld bevatte informatie over het themajaar, de 
jaarthematekst van Frank van Vree, een communicatietoolkit, stijlgids, nieuwsbrieven en een overzicht 
van persberichten plus te gebruiken historisch beeldmateriaal. Het publieksdeel van de website bevat naast 
nieuwsberichten over het themajaar ook een activiteitenkalender van alle evenementen van het themajaar 
het NOB-project ‘Kaart van Verzet’, het project van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en 
Stichting Pelita ‘Kaart van Indisch Verzet’ en uitgelichte verzetsvoorwerpen van SMH-musea en uitgelichte 
oorlogsmonumenten. 

 International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
Het Nationaal Comité maakt deel uit van de Nederlandse delegatie in de ihra. In het NC Magazine wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkelingen en activiteiten van de ihra. 

 Romasinti.eu
De digitale tentoonstelling De vergeten genocide uit 2012 over de genocide op Sinti en Roma tijdens de Tweede 
wereldoorlog is vanaf 2 augustus 2018 uitgebreid met bijzondere verhalen uit Hongarije, Kroatië en Roe-
menië. De tentoonstelling  vertelt het verhaal van vervolgde Sinti- en Romakinderen aan de hand van uniek 
bronmateriaal. De digitale tentoonstelling bestaat sinds 2012 en is beschikbaar in het Nederlands, Duits, 
Pools, Tsjechisch, Hongaars, Kroatisch en Roemeens. De tentoonstelling is samen met instellingen en on-
derzoekers uit de diverse landen ontwikkeld en werd ondersteund door de ihra, Stiftung ‘Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukunft’ (evz) en de Anne Frank Stichting.

 Onderzoek
 Meerjarig onderzoek Rituelen
Het meerjarig onderzoek naar rituelen is in verschillende deelstudies onderverdeeld. In 2018 is een aantal 
van deze studies gereed gekomen. Onder andere de inventariserende studie die het herdenkingsveld in kaart 
brengt en de theoretische studie naar wat betekenisvolle rituelen zijn. Ook de studie naar hoe kinderen en 
jongeren herdenken en vieren is afgerond. Het project is interdisciplinair opgezet. Er wordt samengewerkt 
met Arq Psychotrauma Expert Groep. Met de resultaten wordt naar buiten getreden in de vorm van artikelen, 
rapporten, blogs en lezingen.

 WO2 Onderzoek uitgelicht
Voor het comité en zijn partners vormen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke infor-
matiebron. De digitale uitgave WO2 Onderzoek uitgelicht (voorheen Onderzoek uitgelicht) maakt deze toeganke-
lijk voor een geïnteresseerd publiek en voor professionals uit het veld. In 2018 verscheen WO2 Onderzoek uit-
gelicht zeven maal, dit betrof zes reguliere edities en een extra uitgave in het kader van de uitkomsten van het 
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Doelgroepenonderzoek 2018. De redactie wordt gevormd door medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 
5 mei, het niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Arq Kenniscentrum Oorlog, 
Vervolging en Geweld. WO2 Onderzoek uitgelicht kan gelezen worden via de app of op tweedewereldoorlog.nl.

 Nationaal Vrijheidsonderzoek 
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek (nvo) kwam dit jaar naar voren dat de overgrote meerderheid van de Ne-
derlanders veel respect en waardering voor de herdenking heeft. Negen op de tien beschouwen Dodenherden-
king als een moment om respect te tonen voor oorlogsslachtoffers, acht op de tien zien het als een moment van 
saamhorigheid. Acht op de tien Nederlanders geven aan dat 5 mei een dag is waarop ze er bij stilstaan dat vrij-
heid niet vanzelfsprekend is. Daarnaast vindt driekwart dat de jaarlijkse viering van 5 mei ook in de toekomst 
moet doorgaan. Dit jaar zijn alle bestaande gegevens van het nvo van de jaren 2002 tot en met 2018 in één groot 
bestand aan elkaar gekoppeld, zodat trendanalyses en vergelijkingen door de tijd kunnen worden gemaakt.

 Kortlopend onderzoek
Dit najaar verscheen in opdracht van het comité het rapport Onderzoek Vrijheidsmaaltijden, een onderzoek 
naar het nieuw opkomende ritueel in Nederland van de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Dit onderzoek zoekt een 
antwoord op vragen als: wat zijn de basiselementen van een Vrijheidsmaaltijd? En: wat maakt een Vrijheids-
maaltijd anders dan een gewone, dagelijkse maaltijd? Op basis van deze studie is een handreiking in de vorm 
van een menukaart gemaakt met aanbevelingen voor organisatoren van Vrijheidsmaaltijden. 

Omdat het Nationaal Comité naast het geschiedenisonderwijs ook via het vak burgerschap aandacht vraagt 
voor herdenken en vieren, heeft het comité aan rechtsfilosoof Tamar de waal gevraagd haar licht te laten 
schijnen over wat burgerschap nu eigenlijk inhoudt. Haar essay Tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid is begin 
2019 gepubliceerd op de website van het comité en als boekje aangeboden aan docenten maatschappijleer en 
burgerschapsdocenten.

 Samenwerking op het gebied van onderzoek
De onderzoeksafdeling van het comité en het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld hebben dit 
jaar hun samenwerking bestendigd. Zij werken nauw samen in het meerjarig onderzoek naar rituelen en in 
onderzoeksaanvragen en -projecten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

 Voorbereiding nieuwe beleidsperiode
Het comité werkt in beleidsperiodes van vijf jaar – van lustrum naar lustrum – om ruimte te kunnen geven 
aan nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar is het comité aan het traject begonnen voor het beleidsplan 2021-2025. 
Het definieert de belangrijkste onderwerpen waar het comité in de komende vijf jaren de aandacht op wil 
richten. Het is van groot belang dat de visie breed wordt gedragen door organisaties en partijen waarmee het 
comité werkt, maar ook aansluit bij opvattingen die leven in de maatschappij.

Om tot een breed gedragen beleidsvisie 2021-2025 te komen heeft de werkgroep ‘Nieuwe beleidsperiode’ van 
het comité een zorgvuldig traject uitgezet. In het najaar is gestart met twee studiedagen, georganiseerd om 
de kennis bij het gehele comité (bestuur en bureau) te verdiepen. Ook is een bijeenkomst voorbereid, die in 
januari 2019 plaatsvindt, waar een divers gezelschap van 100 personen met elkaar in gesprek gaat over de 
toekomst van herdenken en vieren. 
 
 Lustrumproject 75 jaar vrijheid
In 2019-2020 viert Nederland dat het 75 jaar geleden bevrijd is. Het Nationaal Comité organiseert samen met 
partners in aanvulling op 4 en 5 mei een programma dat bestaat uit zes extra activiteiten tussen augustus 
2019 en oktober 2020:
– 31 augustus 2019 - Start viering 75 jaar vrijheid
 75 jaar na de Slag om de Schelde in Zeeland en west-Brabant komt men op de kades van Terneuzen en 

op het water van de westerschelde bijeen om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren. De Slag om de 
Schelde speelde een belangrijke rol binnen de bevrijding van Zuid-Nederland en is bij het grote publiek 
relatief onbekend. Het Nationaal Comité organiseert dit evenement samen met onder andere de provin-
cie Zeeland en de gemeente Terneuzen.
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– Rondom 27 januari 2020 - Stilstaan bij Holocaustslachtoffers
 Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In samenwerking met gemeenten en or-

ganisatoren van lokale herdenkingen wil het Nationaal Comité in 2020 in iedere gemeente stilstaan bij 
de Holocaustslachtoffers uit die gemeente. Samen met partners ontwikkelt het Nationaal Comité een 
artistiek format dat rondom 27 januari 2020 in alle gemeenten kan worden gebruikt.

– Begin april - 5 mei 2020 - Maand van de vrijheid 
 Op 5 mei 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. In iedere provincie rijdt daarvoor vanaf begin april een 

Vrijheid-express om verhalen over oorlog en vrijheid op te halen en te brengen. 
– 5 mei 2020 - Vrijheidsmaaltijden
 Het Nationaal Comité mei wil de Vrijheidsmaaltijden - een initiatief van het Amsterdams 4 en 5 mei co-

mité - in de jaren 2019 en 2020 in heel Nederland introduceren als nieuwe 5 mei-traditie. 
– 15 augustus 2020 - 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden
 Om deze dag extra onder de aandacht te brengen, organiseert het Nationaal Comité samen met partners 

een evenement in aansluiting op de Indië-herdenking. 
– 24 oktober 2020 - 75 jaar Verenigde Naties
 Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde Naties (VN) opgericht. Het 75-jarig bestaan van de VN vormt het 

slotstuk van het lustrumjaar, met een open blik naar de toekomst. 

In 2018 heeft het Nationaal Comité gewerkt aan de voorbereiding van de lustrumviering. Concreet betekent 
dit dat de plannen nader zijn uitgewerkt, subsidies zijn aangevraagd en partners zijn geëngageerd. Er is een 
speciaal projectteam samengesteld dat het project zal uitvoeren en coördineren.

De deelprojecten bevinden zich in verschillende fases van uitvoering. Het startevenement in Terneuzen in 
augustus 2019 – waarbinnen de Slag om de Schelde en de bevrijding van Zuid-Nederland centraal staan – is 
reeds in 2018 in de uitvoerfase terechtgekomen.

Tijdens de bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen op 24 november 2018 in 
Groenekan zijn tussen vng en het comité afspraken gemaakt om samen te werken in het kader van de vie-
ring 75 jaar vrijheid.

De finale van het 

5 mei-concert op 

de Amstel met 

het Rotterdams 

Philharmonisch 

Orkest onder lei-

ding van dirigent 

Antony Hermes en 

diverse solisten, 

Amsterdam 5 mei 

2018.
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De campagne 75 jaar vrijheid is in 2018 tot stand gekomen en bestaat uit drie delen: de reguliere Nationaal 
Comité-campagne, de Nationaal Comité pr /communicatie voor de speciale  lustrumactiviteiten en de natio-
nale koepelcampagne. Deze laatste campagne heeft tot doel Nederland breed te betrekken bij 75 jaar vrijheid 
en te informeren over de activiteiten en programma’s die worden georganiseerd. Het ministerie van vws 
heeft 1 miljoen extra ter beschikking gesteld om deze campagne een jaar lang uit te voeren. De campagne 
staat in verbinding met de campagne Europe Remembers. 

 Communicatie 
De communicatie van het Nationaal Comité is met ingang van 2018 georganiseerd langs drie lijnen: de pu-
bliekscampagne Geef vrijheid door, de corporate communicatie en de communicatieve ondersteuning van de 
projecten op het gebied van herdenken, vieren, educatie en onderzoek.  

De belangrijkste doelstelling van de publiekscampagne is het agenderen van 4 en 5 mei onder het Nederland-
se publiek. Daarnaast wil het Nationaal Comité diverse doelgroepen betrekken bij - en bewust maken van de 
vrijheid waarin we nu leven tegenover de onvrijheid tijdens de Tweede wereldoorlog. De campagne richt 
zich primair op het algemeen publiek van 18 jaar en ouder (‘volwassenen’). Secundair richt de campagne zich 
op jongeren in de leeftijd van 13-17 jaar.  

Uit de campagne-effectmeting van Kantar Public over 2018 blijkt dat acht op de tien volwassenen en jonge-
ren één of meer campagne-uitingen hebben gezien. De campagne wordt positief gewaardeerd met een 7,5. 
De tv-spot wordt met een 7,8 zeer goed gewaardeerd. Deze waardering bleek ook uit de nominatie van de 
campagne voor de publieksprijs Ster Gouden Loeki. 

Er is samen met de partners van het Platform wO2 hard gewerkt aan de communicatie over het Jaar van 
Verzet. Er is samen met het AD een speciale bijlage gemaakt met daarin een activiteitenoverzicht, de website 
tweedewereldoorlog.nl heeft een jaar lang in het teken gestaan van ‘verzet’ en ook bij de eigen activiteiten 
was ‘het verzet’ een rode draad.  

 Radio en tv  
In totaal zijn er via de RTV-campagne Geef vrijheid door ruim 11,2 miljoen mensen minstens één keer bereikt 
en 7,9 miljoen mensen drie keer of vaker. In de campagneperiode zijn daarnaast door de NOS spots uitge-
zonden die oproepen om op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen. Afgelopen jaar figureerden Simone 
weimans, zangeres Maan, Romy Montero en Art Rooijakkers in deze spots. Beide spots werden ook uitge-
zonden via de regionale omroepen. 

 Social en online media
Het totale bezoek aan de website 4en5mei.nl is tijdens de campagneperiode met 10% gestegen ten opzichte 
van 2017 tot 753.692 paginaweergaven. Ook het aantal volgers op de social mediakanalen van het Nationaal 
Comité is gestegen. Zo steeg het aantal volgers op Facebook met 6% tot 32.112, het aantal volgers op Insta-
gram met 57,5% tot 1.645 en het aantal volgers op Twitter steeg met 13,1 % tot 3.547.

De online-campagne heeft heel goed gepresteerd als het gaat om het aantal impressies. De kpi (Kritieke 
Prestatie Indicatoren) doelstelling was 2.250.000 impressies. Uiteindelijk zijn er in de campagneperiode 
maar liefst 6.908.459 impressies gehaald. 

 Print / outdoor
Omdat het bereik van de doelgroepen via de rtv-campagne lager wordt door het veranderende mediage-
bruik, is het noodzakelijk om het verlies aan bereik te compenseren via andere kanalen. Naast meer online 
inzet is buitenreclame een goed middel om de doelgroepen te bereiken die relatief weinig televisie kijken en 
minder naar de radio luisteren - vooral jongeren. Daarom is afgelopen jaar voor het eerst gebruikgemaakt 
van buitenreclame. De campagne-uitingen zijn in de week voorafgaand aan 4 en 5 mei zichtbaar geweest op 
52 billboards langs snelwegen door heel het land met een bereik van 15 miljoen passanten. 
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 Vrijheid-pin ( fakkelspeldje)
In 2018 is het ontwerp van de fakkelspeldjes vernieuwd. De nieuwe speldjes worden onder de aandacht ge-
bracht onder de noemer vrijheid-pin. De webshop is vanaf 1 april vernieuwd en is sindsdien primair gericht 
op het verspreiden van de vrijheid-pin. Er is een nieuw systeem gebouwd waarmee een persoonlijke bood-
schap kan worden geschreven achterop de kaart waarmee de pin verzonden kan worden naar jezelf of naar 
vrienden of familie. Deze pins konden via de website worden besteld. Daarnaast zijn de pins uitgedeeld tij-
dens onder meer de Nationale Herdenking op de Dam. 

 Corporate communicatie
 NC Magazine
Het uiterlijk van het corporate magazine van het Nationaal Comité is aangepast aan de nieuwe huisstijl. Het 
magazine, met op de cover respectievelijk Stine Jensen en Hedy d’Ancona is twee keer verschenen in een 
oplage van 3000 exemplaren en online op 4en5mei.nl. NC Magazine is een belangrijk middel om het netwerk 
te informeren over het werk van het comité, maar vooral ook om hen te inspireren. In het najaarsnummer is 
een jaaroverzicht opgenomen van alle activiteiten.  

 Websites
Het bezoek aan de website 4en5mei.nl is afgelopen jaar met 10% gestegen tot 753.692 pagina- weergaves. Op 
de site van het Platform wO2, www.tweedewereldoorlog.nl, die eveneens wordt beheerd door het Nationaal 
Comité, is ruimte gemaakt voor tentoonstellingen, activiteiten, herdenkingen, themadossiers en ‘nieuws 
van toen’. De uitgelichte onderwerpen worden vaker ververst, waardoor deze beter aansluiten op de actua-
liteit. De website van de Bevrijdingsfestivals heeft een nieuw technisch ontwerp en een nieuwe vormgeving 
gekregen in lijn met de nieuwe huisstijl. Met de nieuwe website wordt een brede doelgroep geïnformeerd 
over de gezamenlijke activiteiten van de 14 Bevrijdingsfestivals en het Nationaal Comité. 

 Huisstijl
In 2018 is een nieuwe huisstijl ontwikkeld die op 1 januari 2019 is ingevoerd. Daarmee is het doel - een her-
kenbare, werkbare en passende huisstijl die dankzij een helder huisstijlbeleid consequent door het comité en 
zijn partners kan worden toegepast - bereikt. 

 Free publicity
In de campagneperiode besteedde bijna elke krant een of meerdere berichten aan onderwerpen gerelateerd 
aan het werkveld van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op 4 mei openden de Volkskrant, AD, NRC Next, De 
Telegraaf, en Metro met de discussie over de Dodenherdenking en de twee minuten stilte. Ook online en via 
RTV was in aanloop naar 4 mei veel aandacht voor dit onderwerp.

Media-aandacht werd op verschillende manieren gegenereerd; vooral via persberichten, geconstrueerde 
persmomenten en evenementen, media-optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid en de kransleggers, 
en mediaoptredens van leden van het Nationaal Comité. 

De Ambassadeurs van de Vrijheid en de artiesten van het 5 mei-concert waren op 5 mei in vrijwel alle media 
aanwezig. De voorzitter was in de week voorafgaand en op 4 mei aanwezig in Buitenhof, BNR radio, Koffietijd, 
RTL Late Night, Radio 1 Spraakmakers en Pauw. Ook de Ambassadeurs van de Vrijheid en de jonge dichter zaten 
aan tafel bij Pauw op 4 mei. De impact van de communicatie van het Nationaal Comité via de media is in de 
campagneperiode enorm. Volgens metingen van Kantar Public behaalde het Nationaal Comité een bereik 
van 86% van het Nederlandse publiek. Dit is het hoogst haalbare mediabereik.
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  2  Resultaten

  Nationale Herdenking

  Programma
– Daan Heerma van Voss hield de 4 mei-voordracht met als titel Verloren geluiden, eeuwige frequenties.
– Een ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest begeleidde het programma muzikaal.
– Vier getuigenissen openden het programma in De Nieuwe Kerk op de gearrangeerde muziek Nieuwe held van 

Ali B.
– Zangeres Renee van Bavel zong het speciaal voor het Jaar van Verzet geschreven lied Een mens.
– Moluks koor Nada Nirwana zong het Indische Onze Vader. 
– Gytha te Nijenhuis, winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, droeg haar gedicht direct na de twee 

minuten stilte voor op de Dam.
– Directeur van het scp, Kim Putters, sprak op de Dam. 
– Op de Dam speelde de Marinierskapel der Koninklijke Marine met als speciale gast trompettist Eric Vloeimans. 
– De kransleggers van de eerste generatie oorlogsgetroffenen werden geïntroduceerd door filmfragmenten. 
– De ontvangst van genodigden na afloop van het defilé vond plaats in De Nieuwe Kerk.

  Belangstelling
– 25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. 
– 4,9 miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. Het marktaandeel was 65%. 
– Ongeveer 1 miljoen kijkers hebben de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk gevolgd.
– 20.000 vrijheid-pins (fakkelspeldjes) 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 bij de uitvoering.
– De herdenkingsbijeenkomst werd bijgewoond door 1.200 overlevenden en nabestaanden en 300 functioneel 

genodigden.
– Na afloop van het defilé zijn ruim 800 genodigden ontvangen in De Nieuwe Kerk.
– Uit een onderzoek onder de genodigden werd een gemiddeld cijfer van 8,6 toegekend aan de Nationale Her-

denking en de organisatie daarvan. 

  5 mei-lezing 
– De provincie Friesland en de stad Leeuwarden organiseerden het programma rondom de 5 mei-lezing in de 

Blokhuispoort, een voormalige gevangenis. 
– Stine Jensen verzorgde de lezing met de titel: Absolute vrijheid.
– De lezing was live op npo 1, in samenwerking met de nos. 
– De Kinderlezing werd door de 10-jarige Naomi Maneka voorgedragen.  
– Na afloop bezocht minister-president Rutte het Bevrijdingsfestival Friesland en werd samen met Canadese 

veteranen daarheen vervoerd in historische jeeps.
– Er keken ongeveer 100.000 mensen naar de live televisie-uitzending op npo 1. 

  Bevrijdingsfestivals 
– Ambassadeurs van de Vrijheid waren my baby, Ronnie Flex en Fedde Le Grand.
– Drie helikopters van Defensie vlogen de ambassadeurs van festival naar festival.
– Elke ambassadeur heeft meegewerkt aan een documentaire over (on)vrijheid.
– Naar schatting 80% van de Nederlandse bevolking heeft kennisgenomen van de Bevrijdingsfestivals. 
– Ruim 50 inhoudelijke projecten op de festivals met thema’s burgerschap, democratie, vrijheid en vrede zijn 

mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties (bzk) en het vfonds. (Direct bereik van 25.000 bezoekers; indirect bereik van 1 miljoen.)

– Inhoudelijke partners in 2018 waren Amnesty International, het Rode Kruis, het Veteraneninstituut, world’s 
Best News, world Press Photo, Bits Of Freedom en ProDemos.

– Op alle festivals is het 5voor5-moment uitgevoerd, waarin het accent lag op de inspanning van mensen voor 
onze democratie (in samenwerking met bzk).
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– De special Artiesten van de Vrijheid op npo 3 trok 200.000 kijkers (in specifieke doelgroep). 
– Het bezoekersaantal was hoog; mede door het mooie weer werd een record behaald van ruim 1,1 miljoen 

bezoekers.
– Op 5 mei waren de ambassadeurs in meer dan tien grote kijkcijferprogramma’s  vertegenwoordigd (o.a. RTL 

Nieuws / RTL Boulevard / RTL live/ Pauw/ Goedemorgen Nederland / nos Journaal(s) / Dag van de Vrijheid op npo 1/ 
Artiesten van de Vrijheid, special op npo 3) met gemiddeld 600.000 kijkers. 

– Brede inzet op social media van  zowel de Bevrijdingsfestivals als de Ambassadeurs van de Vrijheid. 

  5 mei-concert 
– Het 5 mei-concert werd verzorgd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent 

Antony Hermes.
– De solisten waren Maan, CB Milton, willemijn Verkaik, Bastiaan Everink en Noa wildschut (violiste) met 

medewerking van het Nederlands Dans Theater.
– Tijdens de finale vormden verlichte letters de zin ‘geef vrijheid door’. Ook in de programmering van het 

5 mei-concert is aansluiting gevonden in het jaarthema ‘verzet’.  
– De bouw van het podium en het gastenplatform kwamen met medewerking van het ministerie van Defensie 

tot stand. 
– Er waren 300 gasten op de tribune, 15.000 mensen langs de kaden van de Amstel en er waren 1,4 miljoen 

televisiekijkers. Marktaandeel 27,8 %

  Ondersteuning herdenkingen
– Ondersteuning organisatie Nederlands Auschwitz Comité bij de organisatie van de Nationale Holocaust 

Herdenking op 28 januari 2018 in Amsterdam. De herdenking werd door ruim  1.500 personen bijgewoond 
en live uitgezonden op npo 1. 

– Ondersteuning organisatie Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Indië-herden-
king op 15 augustus 2018 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door 3.000 personen en live uitge-
zonden op npo 1. 

  Lokale comités  
– Er vonden twee bijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 250 vertegenwoor-

digers van organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen. 
– De tweede bijeenkomst stond in het teken van ‘Kick-off 75 jaar vrijheid’ in aanwezigheid van staatssecretaris 

Paul Blokhuis van vws. Er waren ongeveer 350 vertegenwoordigers aanwezig van lokale comités, gemeenten 
en diverse samenwerkingspartners.

  Educatie

  Adopteer een monument
– Pr-campagne in februari 2018 én in september 2018 (nieuwe schooljaar 2018-2019) om nieuwe scholen te wer-

ven en reeds deelnemende scholen te laten herbevestigen.
– Status adopties in september 2017: 1.221 adopties van monumenten door 1.124 unieke scholen / instellingen 

(NB: sommige monumenten zijn door meerdere scholen geadopteerd en sommige scholen hebben meerdere 
monumenten geadopteerd).

– Status adopties in december 2018: 1.652 adopties van monumenten door  1.452 unieke scholen / instellingen. 
 Dit betekent een gestage groei van aantal deelnemende scholen. 
– Verdeling po/vo: 1.429 scholen primair onderwijs en 146 scholen voortgezet onderwijs. (NB: Nederland telt 

6.267 scholen voor primair onderwijs en 642 scholen voor voortgezet onderwijs).
– 59 adopties door andersoortige instellingen.
– December 2018: 1.139 van de ruim 3900 unieke monumenten zijn geadopteerd. 

  4 en 5 mei Denkboek
– Het 4 en 5 mei Denkboek is het grootste onderwijsproduct over herdenken en vieren in Nederland. 
– Het 4 en 5 mei Denkboek is in 2018 verschenen in een oplage van 220.000 exemplaren. De totale oplage is ver-

spreid. 
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– Er waren 5.716 bestellingen: ruim 80% van de Nederlandse basisscholen bestelt inmiddels het Denkboek. 
– In editie 2018 stond het thema ‘verzet’ centraal, conform het Jaar van Verzet.  
– Bij het 4 en 5 mei Denkboek editie 2018 werd voor elke bestellende klas een speciaal ontwikkelde Verzetsposter 

geleverd; hiermee werd het Jaar van Verzet onder de aandacht gebracht. 
– Uit evaluatieonderzoek onder docenten blijkt dat zo’n 77,5% van de respondenten een of meerdere lessen aan 

het Denkboek besteedt.  
– De digitale lessen bij het Denkboek op 4en5meidigitaal.nl zijn door zo’n 8.857 unieke gebruikers aangeklikt. 

Dit is vaak in klassikaal verband, dus het bereik is veel groter.  

  4FREE Magazine
– 60.000 mbo-studenten hebben in 2018 het 4FREE Magazine gekregen. 
– Het 4FREE Magazine is begin april 2018 verschenen in een oplage van 75.000 exemplaren, de overige exempla-

ren zijn gedurende het jaar verspreid.
– Bij het magazine zijn vijf digitale lessen beschikbaar gesteld, te vinden in de online leeromgeving: https://

www.4free-now.nl. 
– De docentenhandleiding met lessuggesties, tips en handvatten voor het lesgeven over deze onderwerpen is 

als pdf gratis beschikbaar binnen de digitale leeromgeving.
– In april en mei 2018 is de website van 4FREE 5238 keer bezocht door individuele bezoekers die met de 4free-

digitale lessen hebben gewerkt.

  Diverse educatieve activiteiten
– In totaal hebben 120.000 mensen de Klokhuis-aflevering over verzet tijdens de Tweede wereldoorlog bekeken 

via de reguliere uitzending. Deze aflevering werd op 17 april 2018 om 18.40 uur op npo 3 uitgezonden. Verder 
is er nog uitgesteld online gekeken: 12.000 mensen. YouTube: streamstarts dramascene: 165.000 weergaven.

Het ‘Jaar van 

Verzet’ werd afge-

sloten in Madu-

rodam, waar een 

route was uitgezet 

die de geschie denis 

van het verzet 

zichtbaar maakt, 

Den Haag, 
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– De educatieve films van de serie Jong in oorlog (in samenwerking met SchoolTV van de ntr) staan op 4en-
5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl en schooltv.nl en zijn zo’n 30.000 keer bekeken.

– De digitale les ‘Bevrijding’ heeft 914 gebruikers gehad. Dit kunnen zowel individuen of klassen zijn.

  Gastsprekers
– Er zijn 1.903 gastlesssen verzorgd, waarvan 171 door naoorlogse generatie gastsprekers en 38 door jonge vete-

ranen. 

  Oorlogsmonumenten (website en app)
– Er waren in de database 285.484 unieke paginaweergaven. Er zijn 618 monumentenbeschrijvingen aangepast 

of toegevoegd. Gastredacteuren hebben in totaal 2 nieuwe monumenten toegevoegd. Er zijn 38 persoonlijke 
verhalen toegevoegd en 403 suggesties voor locatiewijzigingen doorgegeven. 

  Portal www.tweedewereldoorlog.nl en www.jaarvanverzet.nl
– De website tweedewereldoorlog.nl had 205.951 unieke bezoekers, 436.791 unieke paginaweergaven gehad.
– De site jaarvanverzet.nl, die vanaf januari 2018 online is, heeft 21.563 unieke bezoekers en 48.540 unieke pa-

ginaweergaven gehad.

  Beheer en behoud
– Voor de aanmoedigingsprijs Compliment voor een oorlogsmonument waren 22 inzendingen, vijf genomineer-

den met als winnaar het grafmonument voor Richard Jung in Sint Johannesga.

  Romasinti.eu
– De tentoonstelling romasinti.eu is gerestyled en digitaal verduurzaamd. De technisch vernieuwde site is 

vanaf mei 2018 online.
– In augustus 2018 is de tentoonstelling aangevuld met drie nieuwe verhalen en drie talen. De website heeft 

vanaf mei 2018 21.930 unieke paginaweergaven.

  Onderzoek

  WO2 Onderzoek uitgelicht
– De digitale publicatie WO2 Onderzoek uitgelicht verscheen in 2018 zeven keer. Dit betrof zes reguliere edities 

en één speciale editie in het kader van de uitkomsten van het Doelgroepenonderzoek 2018. Alle edities zijn 
aangeboden via de app en op tweedewereldoorlog.nl.

– Via de social mediakanalen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Netwerk Oorlogsbronnen en het niod 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn alle uitgaves en diverse losse artikelen onder de 
aandacht gebracht.

– Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de SMH 40-45 op 29 november is WO2 Onderzoek uitgelicht aan een 
publiek van vijftig mensen onder de aandacht gebracht. 

  Langlopend rituelenonderzoek
– In dit onderzoeksprogramma zijn dit jaar vijf deelrapporten opgeleverd. Tevens zijn twee publieksartikelen 

en een blog gepubliceerd, en is het onderzoek drie maal gepresenteerd, onder andere voor lokale 4 en 5 mei 
comités.

  Essay Beelden van Verzet, Bas Kromhout
– Van het essay zijn 1.500 exemplaren gedrukt. Hiervan zijn 1.050 exemplaren verspreid over de verschillende 

smh 40-45 musea en herinneringscentra. Zij hebben het boekje te koop aangeboden in hun museumshops. 
De overige exemplaren zijn meegegeven tijdens de bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen 
en vieringen in het voorjaar van 2018. 

– De pdf- en ePub-versie van het essay is eveneens aangeboden via de website van het Historisch Nieuwsblad. In 
totaal is het essay 3.334 keer gedownload. 
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  Ander verleden, gedeelde vrijheid
– De publicatie Ander verleden, gedeelde vrijheid. Betrokkenheid van tweede en derde generatie Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders bij de herdenking en viering op 4 en 5 mei is verschenen en gepresenteerd op de studiedag voor het 
bestuur en bureau op  27 september 2018.

  Essay over burgerschap
– Tamar de waal heeft het essay Tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid. Over het belang van burgerschap geschre-

ven. Het essay zal in papieren vorm en als e-book in 2019 worden gepubliceerd en gepresenteerd voor lokale 
4 en 5 mei comités.

  Doelgroepenonderzoek 2018
– Gedurende de implementatiefase van het Doelgroepenonderzoek 2018 is er door de betrokken partijen breed 

aandacht gevraagd voor het onderzoek en zijn de resultaten en aanbevelingen tijdens meerdere bijeenkom-
sten gepresenteerd en besproken.

  Nationaal Vrijheidsonderzoek
– Het Nationaal Vrijheidsonderzoek is online ter beschikking gesteld via de website 4en5mei.nl. Het persbe-

richt hierover is onder andere opgepakt door de nos en het anp.

 Communicatie

 Publiekscampagne Geef vrijheid door 
– Acht op de tien volwassenen en jongeren heeft een of meer campagne-uitingen gezien. De campagne wordt 

positief gewaardeerd met een 7,5. De tv-spot wordt met een 7,8 zeer goed gewaardeerd. De campagne is door 
het Nederlandse publiek genomineerd voor een Ster Gouden Loeki. 

  Radio en tv  
– In totaal zijn er via de rtv-campagne ruim 11,2 miljoen mensen minstens één keer bereikt en 7,9 miljoen 

mensen drie keer of vaker. 

  Social en online media
– Het totale bezoek van de website 4en5mei.nl is tijdens de campagneperiode met 10% gestegen ten opzichte 

van 2017 tot 753.692 paginaweergaven. Het aantal volgers op Facebook is met 6% gestegen, het aantal volgers 
op Instagram met 57,5%  en het aantal volgers op Twitter steeg met 13,1 %. 

– De online kpi-doelstelling was 2.250.000 impressies. Uiteindelijk zijn er in de campagneperiode maar liefst 
6.908.459 impressies gehaald. 

  Print / outdoor
– De campagne-uitingen zijn in de week voorafgaand aan 4 en 5 mei zichtbaar geweest op 52 billboards langs 

snelwegen door heel het land met een bereik van 15 miljoen passanten. 

  Vrijheid-pin ( fakkelspeldje)
– In de campagneperiode zijn er via de website 14.573 vrijheid-pins besteld. Daarnaast zijn de pins onder meer 

uitgedeeld tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. 

  NC Magazine
– NC magazine is twee keer verschenen in een oplage van 3000 exemplaren en online op 4en5mei.nl. 

  Websites
– Het bezoek aan de website 4en5mei.nl is afgelopen jaar met 10% gestegen tot 753.692. 
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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. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Platform wO2.

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. Ook 
de samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en wetenschap (ocw) en Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties (bzk) wordt steeds beter. 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 organi-
satiestructuur 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. 



22 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2018

 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.

In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode 2021-2025. 

 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 door tussenkomst van 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 ad hoc 
bestuurlijke werkgroepen t.b.v. beleid zoals de werkgroep Nederlands-Indië.

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 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. 

De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit, op persoonlijke titel, benoemd 
op voordracht van de minister-president, de 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 twee personen qualitate qua zitting. Zowel de minister-president als de 
minister van vws hebben aan het comité een ambtelijk adviseur toegevoegd. De statuten zijn aangepast aan 
de huidige regelgeving en governance. De statutenwijziging is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 
17 april 2018.

 Wijzigingen in 2018
Mirjam Moll is teruggetreden in verband met het aflopen van de maximale bestuurstermijn. Zij heeft een 
belangrijke rol gespeeld om de relatie met de Indische gemeenschap te versterken. Verder heeft zij als lid van 
de commissie Financiën, Personeel & Organisatie een waardevolle bijdrage geleverd.  
Het comité is haar zeer erkentelijk voor haar inzet. Het bestuur heeft in juni Liane van der Linden verwel-
komd als nieuw bestuurslid. Deze bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 20 april 2018 vastgesteld.
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 Bestuursleden 
Gerdi Verbeet    voorzitter* 
Jaap Smit     q.q. lid, vicevoorzitter* 
John Bakker    penningmeester*
Maurice Adams
Rob Bauer     q.q. lid 
Jos Coumans    ceremoniemeester
Hagar Heijmans
Hans Laroes
Liane van der Linden  vanaf 1 juni 2018
Touria Meliani
Mirjam Moll    tot 1 juni 2018
Kilian wawoe                                                         

Adviseurs
Erik Gerritsen
Paul Huijts

*Dagelijks Bestuur

Directie
Jan van Kooten    directeur

 Relatie met Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid (S75V)
Op 7 februari 2018 is door de gezamenlijke voorzitters van het vfonds en het Nationaal Comité de Stichting 
Coördinatie 75 jaar Vrijheid (S75V) opgericht. Doel van deze stichting is het coördineren en afstemmen van 
initiatieven, het voeren van een gezamenlijk communicatiebeleid en het adviseren van mogelijke financiers 
van de activiteiten in het kader van het lustrum 75 jaar vrijheid. 

Het bestuur van S75V bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van het Nationaal Comité 
en de voorzitter van het Platform wO2. Het Nationaal Comité voert de administratie voor S75V. Het perso-
neel dat werkzaamheden verricht voor S75V is in dienst bij het Nationaal Comité. De personele lasten wor-
den doorberekend volgens de systematiek ‘kosten voor gemene rekening’. 
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 4  Rekening en resultaat op hoofdlijnen

 Rekening 2018 

Het Nationaal Comité heeft tot en met de jaarrekening 2017 in de exploitatierekeningen een onderscheid 
gemaakt tussen reguliere activiteiten, activiteiten met additionele financiering en  uitvoering van het sub-
sidiebeleid in mandaat. 

Met ingang van 2018 is in afstemming met de accountant overgegaan naar een integrale exploitatierekening. 
De reden hiervoor is tweeledig. De mandaatregeling is niet meer van financiële betekenis doordat de rege-
ling Reünies en lotgenotencontacten is opgenomen in de reguliere exploitatie en door de afloop in 2019 van de 
laatste openstaande verplichting van de regeling Educatie en voorlichting. Daarnaast geeft een geïntegreerde 
exploitatierekening een beter totaaloverzicht. De rekeningcijfers 2017 zijn eveneens zijn gerubriceerd naar 
de nieuwe indeling.

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). 

Voor projecten met additionele financiering heeft het comité in 2018 bijdragen ontvangen van de ministe-
ries van vws en bzk, het vfonds, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, het Maduro Kinderfonds, Stichting DoCo 
Charitas, Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, Stichting Liberation Route Europe, de Nationale Postco-
deloterij en Dutch Film works.

Het Nationaal Comité heeft tot en met 2016 subsidies in mandaat verstrekt namens de minister van vws. 
In de jaren 2017 tot en met 2019 verzorgt het comité de afloop van de nog lopende meerjarige subsidies van 
de regeling Educatie en voorlichting. Het verslag van de afloop van de subsidies is conform voorgaande jaren 
opgenomen in de bijlage bij de jaarrekening.  

 Resultaat 2018

Het saldo van de activiteiten is € 5.005 positief ten opzichte van de begroting. Het resultaat wordt toege-
voegd aan de egalisatiereserve. In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de belangrijkste afwij-
kingen van de activiteiten nader geanalyseerd. 

 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. Naast deze bijdrage heeft vws projectbijdragen verstrekt. 

Het comité ontvangt ook 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 van de 
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). 

 vfonds
Het vfonds is, naast de Rijksoverheid, de belangrijkste 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 
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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. Voor de jaren 2019 
en 2020 wordt eveneens een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het Nationaal Comité heeft regelmatig 
besprekingen 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 twee projecten van het Nationaal Comité: 
de Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument of oorlogsgraf. Daarnaast levert het vfonds regelmatig een 
bijdrage aan additionele activiteiten. Het vfonds heeft in 2018 bovendien een significante bijdragen toege-
zegd voor het lustrumproject 75 jaar vrijheid en voor de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid.  

 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 van de 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. Voor het lustrumproject 75 jaar vrijheid 
heeft het fonds een belangrijke bijdrage toegekend. 

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 31.12.2018 Per 31.12.2017
     € €
ACTIVA    
 
 Vlottende activa:

 Vorderingen 1   
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen 1.1  124.100  142.293 
 Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2  328.517  413.402 
      452.617  555.695 
 
 Liquide middelen 2  1.189.133   1.154.209 
     
 Totaal    1.641.750   1.709.904 

PASSIVA    

 Eigen vermogen 3 
 Exploitatiereserve 3.1  350.821   350.821 
 Egalisatiereserve  3.1 364.147   359.142 
 Eigen vermogen   714.968   709.963 
     
 Kortlopende schulden 4   
 Crediteuren   177.095   356.614 
 Belastingen en pensioenpremies 4.1  140.446  103.972 
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2  145.298   149.199 
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen 4.3  453.450   336.017 
 Af te rekenen subsidies 4.4  10.493   54.139 
      926.782  999.941 
     
 Totaal    1.641.750  1.709.904 
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 6  Staat van Baten en Lasten

    Begroot werkelijk werkelijk
    2018 2018 2017
    € € €
 Baten     
 Min. VwS - instellingssubsidie  4.713.996   4.765.490  4.668.146
 Min. VwS - projectsubsidies  678.558  630.116  723.595
 Min. VwS - uitvoering subsidiebeleid mandaat  –   –   218 
 Overige ministeries  201.000   189.284  131.225
 vfonds   1.237.000  1.158.939   1.036.000
 Overige bijdragen  269.741   377.307   256.385
 Totaal baten  7.100.295  7.121.136  6.815.569  
 
 Lasten     
 1. Nationale Herdenking en Viering    
  Nationale Herdenking  275.000   274.154  298.368
  Nationale Viering van de Bevrijding:    
  5 mei-lezing 120.000  131.982  129.180  
  Bevrijdingsfestivals  956.000  980.343   959.039 
  5 mei-concert  711.600  747.571  720.800
 2. Sectorbrede dienstverlening Herdenken en Vieren  344.500  351.894  341.491
 3. Educatie  622.070  625.366  604.459
 4. Dienstverlening Educatie  488.729   418.406  615.386
 5. Onderzoek  180.000  172.580  177.987
 6. Dienstverlening Onderzoek  20.000   16.632   25.307  
 7. Communicatie  450.000  486.318  502.906 
 8. Communicatie/stakeholderbeleid  50.000  49.111  89.513  
 9. Activiteiten 75 jaar vrijheid  402.000   313.419   10.447 
 10.Evaluatie en Ontwikkeling  115.000  223.252  55.699  
 11. Organisatie  2.365.396  2.325.103  2.281.512
 Totaal lasten  7.100.295  7.116.131  6.812.094
      
 Saldo staat van baten en lasten –  5.005   3.475  
 
 Het saldo is als volgt verdeeld    
 T.g.v. de egalisatiereserve  –  5.005   3.475
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 7  Kasstroomoverzicht

    2018 2017
    € €

 Liquide middelen per 1 januari 1.154.209 976.213
    
 Ministerie van VwS instellingssubsidie en OVA 4.765.490 4.668.146
 Ministerie van VwS subsidie mandaatregeling -2.582 65.050
 Ministerie van VwS subsidie projectsubsidies 542.601 763.950
 Overige ministeries 241.000 161.000
 vfonds  1.087.225 1.036.000
 vfonds subsidie Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid 725.000 – 
 Overige bijdragen 505.665 212.350
 Overige baten 20.142 15.877
    
 Baten uit subsidies en overige inkomsten 7.884.541 6.922.373
    
 Projectkosten -4.855.444 -4.470.350
 Projectkosten betaald t.b.v. Stichting Coördinatie
  75 jaar Vrijheid -552.471 – 
 Uitvoering subsidiebeleid mandaat  – -65.921
 Organisatiekosten -2.437.936 -2.209.193
    
 Besteed aan doelstelling -7.845.851 -6.745.464
    
 Kasstroom uit operationele activiteiten 38.690 176.909
 Investeringskasstroom – – 
 Financieringskasstroom -3.765 1.087
    
 Liquide middelen per 31 december 1.189.133 1.154.209
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 8  Toelichting algemeen

 Algemeen
De Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel onder nummer 41207530.

 Wet en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor Kleine Organisaties zonder winststreven (RJ 
C1) van de Raad voor de Jaarverslaggeving en van de Kaderregeling subsidies ocw, szw en vws en gaat uit 
van continuïteit van de stichting. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders vermeld, in hele Euro’s.

Het Nationaal Comité heeft sinds 2008 de anbi status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt sinds 
2012 aangemerkt als een culturele anbi.

 Balansposten
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde, eventu-
eel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

 Staat van baten en lasten
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben, uitgaande van de histori-
sche waarde.

Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd. Verliezen worden ge-
nomen 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 na-
tura 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.  

 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

 Wijzigingen in de presentatie
Bepaalde cijfers in de Staat van baten en lasten en Balans van 2017 zijn aangepast voor vergelijkingsdoelein-
den. 

Tot en met de jaarrekening van 2017 werden er drie staten van baten en lasten gepresenteerd in de jaarre-
kening, namelijk één voor reguliere activiteiten, één voor additionele activiteiten en één voor de mandaat-
regeling. Deze drie staten van baten en lasten vormden samen de gehele staat van baten en lasten. Vanaf de 
jaarrekening 2018 zijn deze verschillende staten van baten en lasten geïntegreerd tot één gehele staat van 
baten en lasten. De reden hiervoor is dat enerzijds de mandaatregeling nog van beperkte financiële beteke-
nis is en anderzijds dat één geïntegreerde staat van baten en lasten het inzicht verhoogt. De integratie heeft 
geen gevolgen voor de grootte van het resultaat en geen gevolgen voor de grootte en samenstelling van het 
vermogen. 
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De presentatiewijziging van de Staat van baten en lasten 2017 is als volgt weer te geven:
 
    was wordt Mutatie
    € € €
 Baten reguliere activiteiten  5.859.456   6.815.569   956.113 
 Baten additionele activiteiten  955.895   –   955.895-
 Baten uitvoeringskosten subsidies mandaat  218   –   218-
   
 Totaal mutatie baten  6.815.569   6.815.569   – 
  
 Nationale Herdenking  268.368   298.368   30.000 
 Sectorbrede dienstverlening Herdenken en Vieren  160.491   341.491   181.000 
 Educatie  432.518   604.459   171.941 
 Dienstverlening Educatie  131.865   615.386   483.521 
 Communicatie  436.409   502.906   66.497 
 Communicatie/stakeholderbeleid  50.115   89.513   39.398 
 Evaluatie en Ontwikkeling  71.943   55.699   16.244-
 Lasten additionele projecten  955.895   –   955.895-
 Lasten uitvoeringskosten subsidies mandaat  218  –  218-
   
 Totaal mutatie lasten  2.507.822   2.507.822  –

Met ingang van 2018 worden de nog te betalen lasten aan personeel dat in dienst is bij het Nationaal Comité 
niet meer onder crediteuren verantwoord, maar als nog te betalen Overige personele lasten. Door de toege-
nomen materialiteit van deze posten ontstaat door deze presentatiewijziging een beter inzicht in de schul-
den aan leveranciers en personeel. 

De wijziging voor de cijfers van 2017 is als volgt weer te geven:
    was wordt Mutatie
    € € €
 Crediteuren  361.673   356.614   -5.059
 4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen  330.958  336.017   5.059
     692.631   692.631   –
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ACTIVA     
    2018 2017
    € €
1 Vorderingen
 1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen
 Vooruitbetaalde pensioenpremies, verzekering en
 overige personele lasten  20.332  31.586
 Vooruitbetaalde huur en servicekosten  35.520 35.149
 Vooruitbetaalde lasten activiteiten  61.241  64.937
 Vooruitbetaalde organisatiekosten  4.259  6.017
 Nog te ontvangen rente  154  503
 Overige nog te ontvangen bedragen  2.594  4.101
    124.100  142.293

 1.2 Te ontvangen subsidies en bijdragen
 vfonds  308.154  200.000
 Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei  5.363  183.837
 Ministerie van VwS  –  14.565
 Platform wO2  15.000  15.000
    328.517  413.402

De nog te ontvangen bijdragen van het vfonds betreffen de laatste 20% van de reguliere bijdrage over 2018, de 
laatste 25% van bijdragen voor het Caribisch Denkboek, Afsluiting Jaar van Verzet en Verzetskrant en de eerste 
termijn van bijdragen t.b.v. uitgaven van het lustrumproject 75 jaar vrijheid. De restantbijdragen worden 
betaald na indiening van de subsidieverantwoordingen.

De Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei wordt éénmaal per jaar afgelost.

De nog te ontvangen bijdrage van het Platform wO2 zal naar verwachting in 2019 worden afgewikkeld.

    2018 2017
    € €
2  Liquide middelen
 Kas   721  318
 Triodos Bank  905.122  871.104
 ASN Bank - Ideaalsparen  283.290  282.787
    1.189.133  1.154.209

De Triodos Bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de verhuurder van het kantoorpand van het comité, 
de Stichting Nederlands Letterenfonds, van € 30.714,35. De liquide middelen zijn direct opvraagbaar met 
uitzondering van het bedrag van de bankgarantie van de Triodos Bank. 

 9  Toelichting op de Balans
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PASSIVA    
 

3  Eigen vermogen
    Balans Mutaties 2018  Balans
 Omschrijving 31.12.2017 toevoeging onttrekking 31.12.2018
     €  €  €  € 

 Exploitatiereserve  350.821  – – 350.821
 Egalisatiereserve algemeen  359.142  5.005  – 364.147

 Totaal Eigen vermogen  709.963  5.005  –  714.968

De exploitatiereserve is een binnen de algemene doelstellingen van de stichting vrij beschikbare reserve. 

In de Kaderregeling subsidies ocw, szw en vws zijn voorschriften opgenomen voor reservering van niet 
bestede middelen en het vormen van een egalisatiereserve. Het jaarresultaat uit reguliere activiteiten is  
€ 5.005 positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. De verleende instellingssubsi-
die 2018 bedraagt € 4.765.490 (2017: € 4.668.146). Dat houdt in dat de egalisatiereserve per 31 december 2018 
maximaal € 476.549 (2017: € 466.815) mag zijn. 

    2018 2017
    € €
4 Kortlopende schulden
 4.1 Belastingen en pensioenpremies
 Belastingdienst   135.366 97.970
 Pensioenfonds   5.080 6.002
     140.446 103.972

De Belastingdienst betreft nog te betalen loonheffing over december 2018. Deze is in januari 2019 voldaan. 
Het Pensioenfonds betreft de nog af te dragen premie over 2018 en zal begin 2019 worden voldaan.
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    2018 2017
    € €
 4.2 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen
 Ministerie van VwS  48.442 109.458
 Ministerie van BZK  81.716 30.000
 Overig   15.140 9.741
    145.298 149.199

 4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen
 Reservering vakantiegeld  77.823 62.856
 Reservering vakantiedagen  33.394 30.210
 Reservering loopbaanbudget  25.480 31.877
 Overige personele lasten  11.065 20.207
 Nog te betalen lasten activiteiten  103.310 163.778
 Nog te betalen lasten organisatiekosten  29.849 27.089
 Rekening courant Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid  172.529 –
    453.450 336.017

Betalingen en ontvangen voorschotten van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid (S75V) lopen via het 
Nationaal Comité. Het rekening courant saldo zal naar verwachting in 2019 worden afgerekend met S75V.

    2018 2017
    € €
 4.4 Af te rekenen subsidies
 Ministerie van VwS - mandaat  – 2.800
 Ministerie van VwS - projectsubsidies  10.493 51.339
    10.493  54.139

De projectsubsidie van het ministerie van vws betreft het project MBO Magazine 4FREE 2018 waarvan de 
verantwoording in 2019 zal plaatsvinden. Na goedkeuring van de verantwoording zal de subsidie worden 
terugbetaald aan het ministerie.

 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
 Huurverplichtingen
Voor de huur van het kantoorpand Nieuwe Prinsengracht 89 is een huurovereenkomst afgesloten. In 2016 is 
de huurovereenkomst verlengd met vijf jaar. De einddatum van de overeenkomst is 31 januari 2021. De peri-
ode kan eenmalig stilzwijgend met vijf jaar worden verlengd tot en met 31 januari 2026. 

De jaarhuur bedraagt per 31 december 2018 € 122.712 (2016: € 120.263). Jaarlijks wordt huur aangepast op ba-
sis van het consumentenprijsindexcijfer. De Triodos Bank heeft een bankgarantie van € 30.714,35 afgegeven 
aan de verhuurder, Stichting Nederlands Letterenfonds.

 Verplichtingen verstrekte subsidies in mandaat
Voor deze regeling zijn na 1 juli 2016 geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Uit hoofde van deze rege-
ling dient alleen het project Informatiecentrum Herinneringscentrum Oranjehotel nog een verantwoording in te 
dienen in 2019. Na vaststelling van de subsidieverantwoording wordt de laatste termijn van € 12.700 uitbe-
taald. Daarna bestaan er geen verplichtingen meer. 

 In 2018 toegekende bijdragen voor 2019
Het vfonds heeft op 20 december 2018 een bijdrage van € 1.000.000 toegekend.
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 10 WNT Verantwoording

De wet normering topinkomens (wNT) is van toepassing op het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het voor het 
comité toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen (tabel WNT 1a.)
bedragen x € 1

Naam     J. van Kooten
Functiegegevens   directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018  01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte   1,06
Gewezen topfunctionaris   nee
(Fictieve) dienstbetrekking   nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  121.776
Beloningen betaalbaar op termijn  11.960
Subtotaal   133.736

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag   n.v.t.
Totale bezoldiging 2018  133.736

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan   n.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017  01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte   1,06
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  119.376
Beloningen betaalbaar op termijn  11.563
Totale bezoldiging 2017  130.939

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder (tabel WNT 1d.)

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. 

Naam       Functie 
Gerdi Verbeet     voorzitter 
Jaap Smit      q.q.lid, vicevoorzitter
John Bakker     penningmeester
Maurice Adams    lid
Rob Bauer      q.q. lid 
Jos Coumans     lid
Hagar Heijmans    lid
Hans Laroes     lid
Liane van der Linden   lid vanaf 1 juni 2018
Touria Meliani    lid
Mirjam Moll     lid tot 1 juni 2018
Kilian wawoe                                    lid   
Erik Gerritsen     adviseur
Paul Huijts     adviseur
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 11 Controleverklaring accountant

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam. 

 

 

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans 

per 31 december 2018, de samengevatte staat van baten en lasten over 2018 

met bijbehorende toelichtingen zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 

van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam over 2018. Wij hebben 

een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring 

van 16 april 2019. 

 

Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen 

weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 

onze controleverklaring van 16 april 2019. 

 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op 

basis van RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’, de 

Kaderregeling VWS-subsidies en de nader gestelde subsidieverplichtingen. Het 

kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats 

treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 

Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 

gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 

beschreven in de toelichting. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte 

jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming 

met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten 

om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 

zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van 

Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei en in overeenstemming met de 

grondslagen zoals beschreven in de toelichting. 

 

Amsterdam, 18 juni 2019   Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 Origineel getekend door: 

     G. Visser RA 
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