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Schoolkinderen leggen bloemen bij het monument tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, 4 mei 2019
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 Voorwoord

“Dat optimisme is een slechte eigenschap in de lange Europese geschiedenis van Jodenvervolging en oorlog. Maar meest-
al is het vrede. Meestal gaat het goed. En ik geloof dat optimisme een essentiële eigenschap is in tijden van gezondheid 
en voorspoed, van vrede en veiligheid, en vooral in tijden van vrijheid”, aldus Rosanne Hertzberger in haar 5 mei-
lezing Ik kies voor optimisme.

De Nationale Viering Bevrijding begon dit jaar in de provincie Flevoland. Het programma sloot aan bij het 
jaarthema In vrijheid kiezen. In 2019 was er bijzondere aandacht voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. 
De jaarthematekst van de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Khadija Arib, was voor vele lokale herden-
kingen en vieringen een bron van inspiratie.
 
Met het luiden van een historische belboei luidde koning Willem-Alexander het lustrum 75 jaar vrijheid in op 
31 augustus in Terneuzen. Speciaal te gast daarbij waren veteranen uit alle geallieerde landen die betrokken 
waren bij de bevrijding van Nederland. Ze werden persoonlijk ontvangen door het Nederlandse en Belgische 
koningspaar. Met een internationale vlootparade, historische vliegtuigen en een grote Vrijheidsboulevard 
werd de Slag om de Schelde in beeld gebracht. In het Scheldetheater spraken minister-president Rutte en de 
gouverneur-generaal van Canada, mevrouw Julie Payette, in een, door de NOS live uitgezonden programma.

Om de vele lustrumactiviteiten te ondersteunen, is de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid opgericht. Het 
doel van de stichting is het coördineren en afstemmen van initiatieven, het voeren van een gezamenlijk 
communicatiebeleid en het adviseren van mogelijke financiers van deze activiteiten. Om dit goed te kun-
nen doen, wordt  intensief samengewerkt met onder andere het Platform WO2, het ministerie van VWS, het 
ministerie van Defensie en het vfonds. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Nationaal Comité, 
op basis van een inhoudelijk kader en een zorgvuldige procedure, 24 educatieve projecten voorgedragen ter 
subsidiëring.  

Educatie neemt een belangrijke plaats in binnen het werk van het Nationaal Comité. Burgerschap is een 
nieuw vak binnen het onderwijs en biedt volop mogelijkheden om de waarde van herdenken en vieren onder 
de aandacht te brengen. Tamar de Waal schreef op ons verzoek het essay Tussen kwetsbaarheid en weerbaar-
heid, waarin zij schetst wat burgerschap in zou kunnen houden binnen onze democratische rechtsstaat. Het 
jongerenblad 4FREE is prachtig educatief materiaal over burgerschap in het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet zijn werk met tal van andere organisaties. Samen met de lokale 4 en  
5 mei comités, ministeries, provincies, gemeenten, collega-instellingen en partners van het Platform WO2. 
Zonder deze samenwerking zou het werk van het comité onmogelijk zijn. 

Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en financiële verantwoording over het jaar 2019. 
In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2019. In hoofdstuk 2 staan de belangrijk-
ste resultaten van 2019 op een rij. Afgesloten wordt met de jaarrekening; de financiële verantwoording. Naast 
dit jaarverslag is in het NC Magazine van najaar 2019 ook in beeld en tekst uitgebreid teruggeblikt op 2019.  

Gerdi A. Verbeet, voorzitter    Jan van Kooten, directeur

Amsterdam, april 2020
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De Start viering 75 jaar vrijheid 

in Terneuzen op 31 augustus 2019 

werd bijgewoond door het Neder-

landse en Belgische koningspaar en 

veteranen die betrokken waren bij 

de bevrijding van Nederland.
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   Bestuursverslag 

 1  Activiteiten
 Inleiding
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in 2019 Denkend aan Nederland, een rapport met de 
uitkomsten van een onderzoek naar wat Nederland voor de Nederlanders betekent. Opvallend zijn de grote 
overeenkomsten in wat men ‘typisch Nederlands’ vindt en waar we ons mee verbonden voelen. Mensen noe-
men vooral culturele kenmerken als typerend voor Nederland: eerst en vooral de Nederlandse taal, maar 
ook symbolen en tradities. Denk aan Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Herdenken en vie-
ren behoort daarmee tot de kern van de nationale identiteit. We voelen ons het meest verbonden tijdens 
deze momenten. Op 29 april werden de uitkomsten van het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek en van 
het Onderzoek Volgende Generaties gepresenteerd. De onderzoeken laten zien dat kinderen en jongeren de 
plechtige en waardige sfeer van een herdenking zeer waarderen en verwachten. Zij hechten, net als volwas-
senen, vooral aan de twee minuten stilte.

In 2019 is een begin gemaakt met de invulling van de volgende  beleidsperiode: nadenken over de toekomst 
van herdenken en vieren en hoe het comité daar invulling aan gaat geven in de periode 2021-2025. In dat 
kader vond op 14 januari een bijeenkomst plaats met een gevarieerde groep van 100 mensen. Er werd uitge-
breid ingegaan op vragen als ‘hoe kunnen we in het heden en in de toekomst het best stilstaan bij de Tweede 
Wereldoorlog en de verantwoordelijkheid voor onze vrijheid? Wat is het verhaal dat we onze kinderen en 
kleinkinderen willen vertellen? En hoe kunnen we 4 en 5 mei zo invullen dat iedereen zich erbij betrokken 
voelt?’ Aan tien ronde tafels gingen mensen met uiteenlopende achtergronden, ervaringen, leeftijden en 
visies de hele middag met elkaar over deze onderwerpen in gesprek. De bestuurswerkgroep diversiteit heeft 
als doel inclusiviteit binnen het Nationaal Comité onder de aandacht te brengen, diversiteitsbeleid verder te 
stimuleren en te ontwikkelen. De aanbevelingen van deze werkgroep worden meegenomen bij de voorberei-
dingen van de nieuwe beleidsperiode. Er is een speciale bestuurswerkgroep ingesteld over de dekolonisatie 
van Nederlands-Indië en de impact daarop voor het herdenken. Het lopende onderzoek naar rituelen van 
herdenken en vieren heeft de nodige interessante inzichten, nieuwe kennis en publicaties opgeleverd. 

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de 
vrijheid die is bevochten door mensen die daar grote offers voor hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 
weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe ge-
neraties. De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en 
vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid 
voor het behouden en versterken ervan. Vanuit die gedachte organiseren tal van landelijke, regionale en lokale 
partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen. 

 Voorzitter Gerdi Verbeet sprak bij…
De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt veelvuldig gevraagd om bij herdenkingen, ope-
ningen of presentaties te spreken. Het afgelopen jaar sprak ze onder andere bij de Nationale Holocaust 
Herdenking in Amsterdam (27 januari), de herdenking van het bombardement op Nijmegen in Nijmegen  
(22 februari), de Hannie Schaft-herdenking in Zaandam (8 maart) en hield zij de Voorink-lezing in de sy-
nagoge in Winterswijk (4 april). Om het lustrumjaar 75 jaar vrijheid nader toe te lichten sprak de voorzit-
ter op het VNG-congres in Barneveld (4 juni) evenals bij de bijeenkomst voor organisatoren van lokale 
herdenkingen en vieringen in Amersfoort (9 november) en bij de jaarvergadering van De Zonnebloem in 
Amersfoort (13 december). 

 Programma 75 jaar vrijheid
In 2019 is de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid officieel van start gegaan in Terneuzen. In overleg 
met en met financiële steun van het ministerie van VWS en het vfonds is door het Nationaal Comité een 
ambitieus programma ontwikkeld en vastgesteld waarbij recht wordt gedaan aan de diverse groepen oor-
logsgetroffenen. Het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid is het omvangrijkste en ook financieel grootste 
programma uit de geschiedenis van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
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 Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen
Op 31 augustus 2019 vond de Start viering 75 jaar vrijheid plaats. 75 jaar na de Slag om de Schelde in Zeeland en 
West-Brabant is op de kades van Terneuzen en op het water van de Westerschelde stilgestaan bij de bevrij-
ding van Zuid-Nederland. In Terneuzen vond een eendaags festival plaats waarin de geschiedenis van de Slag 
om de Schelde en de bevrijding van Zuid-Nederland samen ging met muziek en optredens. De NOS heeft in 
een anderhalf uur durende uitzending verslag gedaan van de viering. De viering is bijgewoond door het Ne-
derlandse en Belgische koningspaar en regeringsvertegenwoordigers van de toenmalig geallieerde landen 
die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland. Het Nationaal Comité heeft dit evenement georgani-
seerd met onder andere de provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen. De tv-uitzending is bekeken door 
429.000 kijkers.

 Lustrumcampagne 75 jaar vrijheid 
In samenwerking met de Stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid en de partners uit het Platform WO2 – NIOD, 
SMH 40-45, Stichting Liberation Route Europe en de Oorlogsgravenstichting – heeft het Nationaal Comité 
de lustrumcampagne 75 jaar vrijheid ontwikkeld. Deze campagne is van start gegaan tijdens een perscon-
ferentie op 3 juni in Hotel de Wereld. Daar werd het lustrumprogramma gepresenteerd en toegelicht door 
voorzitter Gerdi Verbeet, staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS, de commissaris van de Ko-
ning in Zeeland Han Polman en de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, tevens vicevoorzitter van 
het comité, Jaap Smit. 

Voorafgaand aan de start van de viering van 75 jaar vrijheid in Terneuzen is de lustrumcampagne drie we-
ken zichtbaar geweest op billboards en in abri’s in de regio Zeeland/West-Brabant. Op 29 en 30 augustus 
verscheen in elf titels van de Persgroep een speciale 75 jaar vrijheid bijlage als opmaat naar de viering van 75 
jaar vrijheid in Zuid-Nederland. De bijlage verscheen in het AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Tubantia, De 
Gelderlander, BN de Stem, de Stentor, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en PZC. 

In aanloop naar de start van de viering is ruim 70 procent van het algemene publiek in Zeeland/West-Brabant 
bereikt via Instagram- en Facebook-advertenties. Ook werd geëxperimenteerd met een geofilter van Snap-
chat dat het, met ruim 34 procent boven de benchmark, goed heeft gedaan. Dit nieuwe medium zal tijdens 
de maand van de vrijheid in 2020 opnieuw worden ingezet. 

 Voorbereiding lustrumprojecten
In 2019 zijn de voorbereidingen gestart van een aantal grote lustrumprojecten die samen met andere par-
tijen worden georganiseerd en waarin het Nationaal Comité een coördinerende of opdrachtgevende rol zal 
vervullen. Voorbeelden zijn de Maand van de vrijheid, de Vrijheidsmaaltijden en het tijdelijk lichtmonument 
‘Levenslicht;  dat symbool staat voor de impact van de Holocaust. Elke gemeente waar Joden, Roma en Sinti 
zijn vervolgd, kan zich aanmelden voor dit tijdelijke lichtmonument. 

 Herdenken en vieren

 Nationale Herdenking
De Nationale Herdenking bestaat uit twee onderdelen: de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk en de herdenking 
op de Dam. In 2019 is de Nationale Herdenking inhoudelijk en productioneel zeer goed verlopen.

De bijeenkomst in De Nieuwe Kerk begon met vier getuigenissen van mensen die vertellen waarom zij aan-
wezig zijn en op 4 mei herdenken. Op deze manier wordt in beeld gebracht waarom we herdenken. Vanuit 
de burgerslachtoffers sprak de 83-jarige Jaap Keijmel die als kind het bombardement in Breskens overleefde 
maar zijn tweelingbroer en zusje verloor. Erik Akerboom sprak als korpschef Nationale Politie over de rol van 
de politie tijdens de bezetting. Verder werd er gesproken door een jonge veteraan en een kleinkind van een 
Holocaustoverlevende. 

Diederik van Vleuten hield de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk. Zijn woorden vormden een opmaat naar 
de twee minuten stilte: “Waar emoties te groot zijn komt de taal tot stilstand. Op de ogenblikken die ons 
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treffen rechtstreeks in ons hart, in onze ziel, op de momenten die ons gaan door merg en been zijn we spra-
keloos. We zoeken naar woorden. We zijn stil. Voor een enkel moment, voor langere duur. In die stilte raken 
wij aan iets dat groter lijkt dan onszelf.” 
De muziek werd verzorgd door een dubbelkwintet van koperblazers van het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht. Marcel Salomon (taragot) en Lavinia Meijer (harp) speelden ieder een muziekstuk met het dub-
belkwintet. 

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam wordt een deel van de erecouloir gevormd door veteranen. Er 
staan veteranen opgesteld die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie van Nederlands-
Indië of de Korea-oorlog. Ook staan er veteranen van recente vredesmissies in de couloir; in 2019 stond er voor 
het eerst een jonge veteraan samen met een hulphond. Hiermee wordt zichtbaar dat ook jongere generaties 
zich onder zeer gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid.

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, riep in haar toespraak op “de herinnering aan onvrijheid 
door te geven, alsof de oorlog gisteren was.” Ze benadrukte dat er vierenzeventig jaar na de bevrijding nog 
steeds mensen zijn die het verschil tussen bezetting en vrijheid zelf hebben ervaren.
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima legden namens de gehele 
Nederlandse bevolking de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Na de twee minuten stilte 
werden vijf kransen gelegd voor de omgekomen verzetsmensen, de vervolgden, de burgerslachtoffers, de 
omgekomen burgers in Azië en voor de omgekomen militairen en het koopvaardijpersoneel, gevolgd door 
de kranslegging door de Nederlandse autoriteiten. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de Konink-
lijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’.   
Na afloop van de herdenking was er een ontmoeting van Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit de Konin-
gin, de minister-president en de burgemeester met de sprekers, de kransleggers, diegenen die een getuige-
nis in De Nieuwe Kerk deden, de Ambassadeurs van de Vrijheid en met de vliegers van Defensie. 

 Nationale Viering van de Bevrijding: 5 mei-lezing 
De Nationale Viering van de Bevrijding begon in 2019 met de 5 mei-lezing. De lezing vond dit jaar plaats in de 
provincie Flevoland. De locatie, Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), werd voor de gasten omgebouwd tot een 
speciale plek voor ontmoetingen, voor het uitwisselen van bijzondere verhalen, het bezoeken van voorstellin-
gen en het bijwonen van de opnames van de televisie-uitzending waarin de lezing werd gegeven en besproken.
 

De Nationale 

Herdenking op de 

Dam in Amster-

dam, 4 mei 2019
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Voorafgaand aan de opnames van de televisie-uitzending vond de Parade van de Vrijheid plaats; een ten-
toonstelling over Flevoland in oorlogstijd en diverse voorstellingen over de oorlog, de bevrijding en vrijheid.
 
Met de titel Ik kies voor optimisme verzorgde Rosanne Hertzberger de 5 mei-lezing. Ze duidde de permanente 
bezorgdheid als een plicht in de Joodse gemeenschap, maar zelf weigert Rosanne een vierde generatie slacht-
offers groot te brengen: “Ik wil dat de geschiedenis geschiedenis wordt.”
 
De kinderlezing werd voorgedragen door Hakim Radwan. Zijn lezing werd eerder, tijdens de finale van de 
5 mei-kinderlezing, door een jury gekozen. Hakim vertelt tijdens zijn lezing over wat vrijheid voor hem be-
tekent. Als verrassing mocht Hakim na afloop van het programma met Ambassadeur van de Vrijheid Sam 
Feldt het podium op tijdens zijn optreden op Bevrijdingspop Haarlem. Daarna zijn ze samen in een helikop-
ter van Defensie naar het volgende Bevrijdingsfestival gevlogen.
 
Na de opnames van de televisie-uitzending verplaatsten de minister-president, de commissaris van de Ko-
ning, de burgemeester, de voorzitter en directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zich naar het festi-
valterrein waar de minister-president het Bevrijdingsvuur ontstak. Daarna werd een bezoek gebracht aan 
het Bevrijdingsfestival en werd een ronde langs een aantal inhoudelijke projecten gemaakt, waaronder een 
bezoek aan een Vrijheidsmaaltijd en de Vrijheid-express. 

 Bevrijdingsfestivals 
In 2019 is verder ingezet op het versterken van de relatie tussen herdenken en vieren. Onder andere door 
de inhoudelijk bijdrage van de Ambassadeurs van de Vrijheid. De Ambassadeurs van de Vrijheid – MAAN, 
Kraantje Pappie en Sam Feldt – zorgden in 2019 naast de muzikale bijdrage voor een belangrijke inhoudelijke 
bijdrage. In aanloop naar 5 mei en op de dag zelf hebben zij een inhoudelijk onderwerp belicht (Kraantje 
Pappie in Auschwitz, MAAN met een Afghanistan-veteraan en Sam Feldt over apartheid). Hiermee is een 
jongere doelgroep maximaal bereikt. De samenwerking resulteerde onder meer in de opening van het acht-
uurjournaal met MAAN, een uitgebreid item over de reis van Kraantje Pappie in het RTL-nieuws en een 
reportage met Ambassadeur Sam Feldt samen met Hakim Radwan  in het Jeugdjournaal.

Met de titel ‘Ik 
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Rosanne Hertzber-
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Almere Flevoland, 
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De coördinatie van de Bevrijdingsfestivals bestond in 2019 uit vijf pijlers: in huis projecten, huisstijl, strate-
gie, partnerships en financiering en samenwerking. 

In 2019 werden vier projecten door het Nationaal Comité uitgevoerd, gerealiseerd of gecoördineerd samen-
gebracht: de Ambassadeurs van de Vrijheid (MAAN, Sam Feldt en Kraantje Pappie); het 5voor5-moment en 
het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. 

In 2019 is verder ingezet op de samenwerking op het gebied van de huisstijl. Dezelfde look & feel is terug te 
vinden in zowel de online als de offlinemiddelen zoals de websites, het drukwerk en de vormgeving van de 
festivals. In 2019 is het marketingplan geactualiseerd. Hierin zijn de kernwaarden en identiteit van de Bevrij-
dingsfestivals vastgelegd.

De samenwerkingspartners, onder coördinatie van het comité, dragen bij aan de versterking van de inhou-
delijke programmering van de Bevrijdingsfestivals. In 2019 waren de volgende partners verbonden aan de 
festivals: ProDemos, Amnesty International, het Rode Kruis, Bits of Freedom, World’s Best News, 8MLN ge-
sprekken, het Veteraneninstituut, NS, SENA en Supporters van Schoon. 3FM en NOS waren verbonden als 
mediapartners. Het ministerie van Defensie en World Press Photo waren als realisatiepartners betrokken. De 
festivals worden financieel mogelijk gemaakt door het vfonds als hoofdfinancier.
Daarnaast heeft elk festival een netwerk van organisaties die zich op het festival presenteren.  
Het Nationaal Comité creëert de mogelijkheden en het klimaat om de veertien festivals te realiseren door 
middel van overkoepelende afspraken. Hieronder vallen het convenant met het vfonds en de convenanten en 
jaarovereenkomsten met de festivals. 

In 2019 was er extra aandacht op de festivals voor de Europese verkiezingen door een aanvullende financiële 
bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 5 mei-concert 
Het 5 mei-concert is de feestelijke afsluiting van 4 en 5 mei in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning 

Het ISH Dance 

Collective zorgde 

samen met andere 

artiesten voor een 

feestelijke afslui-

ting van Bevrij-

dingsdag 2019 op 

het 5 mei-concert 

2019.
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en Hare Majesteit de Koningin. Het is een moment van verbinding, hoop en vreugde tegen de achtergrond 
van oorlog en bevrijding. Het concert werd verzorgd door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Jamai, 
Ruth Jacott, harpiste Lavinia Meijer en Michelle David & The Gospel Sessions traden op. Samen met ZO! 
Gospel Choir en ISH Dance Collective zorgden zij voor een feestelijke afsluiting van Bevrijdingsdag 2019. 

Het concert begon met een speciaal nummer waarmee Jamai het orkest en alle solisten introduceerde. Lavi-
nia Meijer speelde het Koreaanse lied Arirang dat van grote betekenis is voor de verbondenheid tussen Noord- 
en Zuid-Korea. 

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 Nationale Indië-herdenking op 15 augustus is uitgegroeid tot een construc-
tieve samenwerking. Het bureau zorgt voor de productionele en logistieke organisatie en adviseert op het 
gebied van protocol en inhoud. 

In maart en november 2019 vonden de bijeenkomsten voor organisatoren van lokale herdenkingen en vie-
ringen plaats in respectievelijk Soesterberg en Amersfoort. De eerste bijeenkomst stond in het teken van de 
nieuwe beleidsvisie waarin de deelnemers werd gevraagd mee te denken over de beleidsperiode 2021-2025. 
De bijeenkomsten werden elk door ongeveer 250 vertegenwoordigers van lokale herdenkingen en vieringen 
bezocht. Inmiddels zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot zeer gewaardeerde initiatieven van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei. 

Van de regeling voor reünies en lotgenotencontacten is in 2019 goed gebruikgemaakt 

 Educatie 

 4 en 5 mei Denkboek
Het 4 en 5 mei Denkboek is het grootste onderwijsproduct over herdenken, vieren en herinneren in 
Nederland. Op woensdag 3 april 2019 presenteerde Gerdi Verbeet het 4 en 5 mei Denkboek 2019 op de Openbare 
Montessorischool Steigereiland in Amsterdam. Speciaal voor deze gelegenheid maakte Ambassadeur van de 
Vrijheid MAAN een videoboodschap. Ruim 225.000 leerlingen van groep 7 en 8 ontvingen in 2019 een exem-
plaar. Elke klas die het Denkboek bestelde kreeg er een speciaal ontwikkelde poster met een ‘Tijdlijn van de 
Tweede Wereldoorlog’ 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 2019 bleek het 4 en 5 mei 
Denkboek wederom zeer positief te zijn ontvangen door leerkrachten. Ondanks het krimpende leerlingenaan-
tal op Nederlandse basisscholen groeit de afzet van het Denkboek nog steeds jaarlijks.

 Caribisch Denkboek
In 2018 is voor het eerst een Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei uitgebracht in de Caribische gebiedsdelen. In 
maart 2019 is de versie 2019 gelanceerd op Aruba in bijzijn van de gouverneur, de minister-president en mi-
nister van onderwijs. De gouverneur heeft daarnaast meegewerkt aan een pilot van de vrijheidsmaaltijden 
om zijn netwerk voor dit concept te enthousiasmeren. 
In november 2019 is een bezoek gebracht aan Curaçao en Bonaire om een aantal scholen te bevragen over hun 
ervaring met het Caribisch Denkboek. De reis werd tevens gebruikt om vrijheidsmaaltijden te initiëren en om 
de oprichting van een lokaal comité te stimuleren. 

 Adopteer een monument
In samenwerking met EDG Media is op twee momenten in 2019 campagne gevoerd, gericht op basisscholen 
en het voortgezet onderwijs om nieuwe deelnemers te werven voor het project Adopteer een monument. En 
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met resultaat. Zo zijn er in 2019 weer 57 basisscholen bijgekomen die deelnemen aan het project en 16 scho-
len uit het voortgezet onderwijs. 

In 2019 is een Leerrendement Onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en de Fontys 
Hogeschool. Het doel was het onderzoeken van de effecten van het lesprogramma Adopteer een monument 
op scholen. Er is gebruikgemaakt van kwantitatieve dataverzameling door middel van vragenlijsten onder 
elf scholen die een monument hebben geadopteerd en tien scholen die dat niet hebben gedaan als controle-
groep. Daarnaast is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door op elk van de elf experimentscholen een inter-
view af te nemen met een groepje van vier leerlingen en een interview met de verantwoordelijke leerkracht. 
Zo blijkt onder meer dat de invulling die scholen aan het project geven per school enorm verschilt. Ook 
blijkt dat het project bijdraagt aan de kennis over de lokale oorlogsgeschiedenis. Leerkrachten rapporteren 
een grote betrokkenheid van leerlingen bij het thema en deze indruk werd bevestigd in de interviews met 
leerlingen. De onderzoeksresultaten en de bijbehorende aanbevelingen zullen verder worden verwerkt in de 
doorontwikkeling van het project in 2020. 

 Het Klokhuis en Jong in oorlog
Met Het Klokhuis, waarmee een jarenlange samenwerking bestaat, is in 2019 in het kader van het naderende 
jubileum 75 jaar vrijheid een aflevering gemaakt over de bevrijding van Nederland: Nederland bevrijd en bezet. 
De smokkel in de Biesbosch, de Hongerwinter en de Slag om de Schelde komen onder andere aan bod. 
Ook zijn er – in samenwerking met Schooltv – weer vier nieuwe films toegevoegd aan de serie Jong in oorlog: 
ooggetuigen vertellen over de Tweede Wereldoorlog,. Thema’s in 2019: Naar school in oorlog, De Biesbosch 
in oorlog, Nederlands-Indië in oorlog en Onderduiken in oorlog.

Gerdi Verbeet 
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 4FREE Magazine
In 2019 zijn twee edities van het magazine 4FREE voor mbo-studenten gepubliceerd. Een reguliere editie in 
april en een speciale editie in september. Deze laatste staat in het teken van 75 jaar vrijheid en zal tot sep-
tember 2020 in de klassen gebruikt worden. Deze editie is tevens een pilot voor gebruik in het voortgezet 
onderwijs.

In het aprilnummer van het magazine staan twee thema’s centraal: vrijheid en kiezen – verbonden aan het 
honderdjarig jubileum van het algemeen kiesrecht. De onderliggende thema’s van de afgelopen jaren (ver-
antwoordelijkheid, in- en uitsluiting, zeggenschap en identiteit) zijn overigens wel behouden. 

In het magazine komen studenten aan het woord die hun mening geven over thema’s waarin vrijheid en 
onvrijheid aan de orde komen. 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 digi-
tale leeromgeving met een docentenhandleiding. Op de voorpagina van april stonden Ambassadeurs van de 
Vrijheid Sam Feldt, MAAN en Kraantje Pappie. Op de cover van de september-editie staat Jahkini Bisselink, 
VN-jongerenambassadeur.

 Platform WO2
Het Platform WO2 beoogt de samenwerking binnen de sector te stimuleren. Binnen het platform werken or-
ganisaties uit de sector aan een gemeenschappelijke visie op communicatie en educatie. Daarnaast staat het 
uitwisselen van ervaringen centraal en wordt een jaarthema bepaald. De samenwerking binnen het Platform 
WO2 heeft, met het Jaar van Verzet in 2019, voor een goede invulling en focus gezorgd voor de hele sector. Het 
comité heeft dit onderwerp het afgelopen jaar voor het voetlicht gebracht in alle projecten en op 4 en 5 mei. . 

 Directeurenreis
In december hebben twintig directeuren van oorlogsmusea, het vfonds, het ministerie van VWS, Arq en 
het NIOD een bezoek gebracht aan Boedapest. Tijdens deze reis zijn verschillende musea en instellingen 
bezocht. Op het programma stonden het House of Terror, het Memento Park, een wandeling met gids en 
digitale getuigenissen in de voormalige Joodse wijk en een diner bij de Nederlandse ambassade waar afge-
vaardigden van Hongaarse ngo’s zoals Amnesty International en het Hongaarse Holocaust Memorial Centre 
hebben verteld over hun werkzaamheden. Aanleiding voor deze bestemming is de politieke situatie in het 
land waarin de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Tijdens de reis is tevens gesproken over de ont-
wikkelingen binnen het Platform WO2. 

 Jaarthema 2020
De tekst voor het jaarthema 2020 is geschreven door prinses Mabel van Oranje en heeft als titel Verhalen 
om nooit te vergeten. Op 9 november 2019 verscheen de tekst in dagblad Trouw en werd diezelfde dag door 
prinses Mabel voorgedragen op de bijeenkomst voor lokale organisatoren van herdenkingen en vieringen 
in Leerhotel het Klooster te Amersfoort. Het jaarthema sloot aan bij het lustrum 75 jaar vrijheid en wijst op 
het belang van verhalen die tot uitdrukking brengen dat vrede, vrijheid, democratie en mensenrechten niet 
vanzelfsprekend zijn.

 Tweedewereldoorlog.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 2019 is de aanvullende 
themasite ‘75 jaar vrijheid’ 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 organisa-
ties uit het veld bevat informatie over het themajaar, een communicatietoolkit, nieuwsbrieven, een histo-
rische bevrijdingskaart, links naar provinciale en regionale themasites en een overzicht van de educatieve 
projecten uit het subsidieprogramma van VWS ‘Vrijheid Verbindt’. Op verzoek van het ministerie van VWS 
heeft het Nationaal Comité dit subsidiekader ontwikkeld voor educatieve projecten die in het kader van 75 
jaar vrijheid konden worden aangevraagd. Het comité heeft VWS geadviseerd over het toekennen van de 
subsidies zodat een evenwichtig programma kon worden samengesteld voor verschillende doelgroepen en 
met verschillende beleidsdoelstellingen.
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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. Tevens is 
er een koppeling gerealiseerd met het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting. Dit maakt het mo-
gelijk om informatie over slachtoffers (naam, geboortedatum, sterfdatum, hyperlink naar persoonspagina 
op de website van de Oorlogsgravenstichting) te koppelen aan oorlogsmonumenten. 

 Beheer en behoud oorlogsmonumenten 
Beheer en behoud van oorlogsmonumenten kreeg aandacht door de aanmoedigingsprijs Compliment voor een 
oorlogsmonument. Begin 2019 heeft de provincie Flevoland, waar de Nationale Viering van de Bevrijding plaats-
vond, deze prijs uitgeschreven. Van ieder van de vijf genomineerden is een filmportret gemaakt door Omroep 
Flevoland. Deze portretten zijn in de week voor de uitreiking uitgezonden en opgenomen in de database Oor-
logsmonumenten. De prijs is toegekend aan het Nationaal Monument Bos der Onverzettelijken in Almere. 

 Onderzoek

 Meerjarig onderzoek Rituelen
Het meerjarig onderzoek naar rituelen is in 2019 in een afrondingsfase gekomen, met verschillende deel-
studies als resultaat. De studie geeft vanuit verschillende onderzoeksdisciplines antwoord op de vraag hoe 
rituelen van herdenken en vieren betekenisvol kunnen worden gehouden. De recent afgeronde deelstudies 
gaan over rituelen na rampen, de militaire aanwezigheid op de Dam en de psychologische betekenis van 
herdenken, en presenteert een onderzoeksmiddel dat aan de basis ligt van de gehele studie. 
Het project is interdisciplinair opgezet en er wordt samengewerkt met Arq Psychotrauma Expert Groep. De 
resultaten komen naar buiten in de vorm van artikelen, rapporten en lezingen. In 2019 is ook een korte thea-
terpresentatie gemaakt van de deelstudie naar jongeren.

 Meerjarig onderzoek arbeidsinzet
Het Nationaal Comité voert een langlopend onderzoek uit naar de herinnering aan de arbeidsinzet. Voor 
deze studie worden diepte-interviews afgenomen met voormalige deelnemers aan de arbeidsinzet. Het doel 
is om meer kennis en inzicht te krijgen over de herinnering aan de arbeidsinzet en de plaats ervan in de Ne-
derlandse herinneringscultuur.

 WO2 Onderzoek uitgelicht
Voor het comité en zijn partners vormen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke in-
formatiebron. De digitale uitgave WO2 Onderzoek uitgelicht maakt deze toegankelijk voor een geïnteresseerd 
publiek en voor professionals uit het veld. In 2019 verscheen WO2 Onderzoek uitgelicht vijf keer. De vijfde edi-
tie, in het kader van het thema ‘Leven na oorlog’, werd gepresenteerd tijdens WO2 Onderzoek uitgelicht Live! 
Tijdens een informatieve middag werd ingegaan op de artikelen uit de december-editie over documentaires 
en de verwerking van oorlog, met diverse sprekers zoals documentairemakers.
WO2 Onderzoek uitgelicht is een uitgave van Platform WO2 en wordt gerealiseerd in samenwerking met het 
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging 
en Geweld en Netwerk Oorlogsbronnen. Onderzoek uitgelicht kan gelezen worden via de app of op tweedewe-
reldoorlog.nl

 Nationaal Vrijheidsonderzoek 
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) kwam dit jaar naar voren dat Nederlanders het ritueel van de 
twee minuten stilte het meest waarderen (94 procent), gevolgd door het halfstok hangen van de Nederlandse 
vlag en het zingen van het Wilhelmus. Het draagvlak van de Nederlandse bevolking voor herdenken en vie-
ren in Nederland is hoog. In 2019 is in het kader van de rituelenstudie uitgebreider doorgevraagd naar de 
waardering en betekenis van de rituelen van herdenken en vieren. 

 Kortlopend onderzoek
Omdat het Nationaal Comité naast het geschiedenisonderwijs ook via het vak burgerschap aandacht vraagt 



14 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2019

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.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil ook onderzoeken hoe ervaringen met meer recente oorlogen kunnen 
worden verbonden aan herdenken en vieren. Om deze reden is in 2019 in samenwerking met Stichting BMP 
een kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van Nederlanders met een vluchtachtergrond. Dit 
heeft diepte-interviews opgeleverd met uit conflictgebieden gevluchte Irakese en Bosnische Nederlanders 
over hun ervaringen met vrijheid in Nederland. Vier van deze interviews worden vertaald naar podcasts voor 
een breder publiek.

 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 januari 2019 is dit traject voorgezet door middel van een bij-
eenkomst met 100 Nederlanders om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van herdenken en vieren. 
De beleidsvisie is in 2019 in concept gereed gekomen en wordt in het voorjaar 2020 uitgewerkt tot een visie 
met beleidsplan en begroting.

 Communicatie 

De communicatie van het Nationaal Comité verliep in 2019 langs vier hoofdlijnen: de publiekscampagne 
‘Geef vrijheid door’, het verzorgen van de corporate communicatie, de communicatieve ondersteuning van 
de projecten van de afdelingen herdenken & vieren, educatie & onderzoek en financiën, en de ontwikkeling 
van de lustrumcampagne 75 jaar vrijheid.  

 Publiekscampagne ‘Geef vrijheid door’  
De belangrijkste doelstelling van de publiekscampagne is het agenderen van 4 en 5 mei onder het Neder-
landse publiek. Daarnaast wil het Nationaal Comité diverse doelgroepen betrekken bij en bewust maken van 
de vrijheid waarin we nu leven tegenover de onvrijheid waarmee Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
te maken had. 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 (‘jongeren’). 

Uit de campagne-effectmeting van Kantar Public over 2019 blijkt dat tachtig procent van de doelgroep min-
stens één keer is bereikt. Negen op de tien Nederlanders begrijpen precies welke boodschap er met de cam-
pagne wordt uitgedragen. De campagne wordt positief gewaardeerd met een 7,4. De tv-spot wordt met een 
7,8 zeer goed gewaardeerd. 

 Radio en tv  
Evenals vorig jaar is er in de campagneperiode naast de radio en televisiespot door de NOS een aantal stiltespots 
uitgezonden. Dit jaar figureerden Kraantje Pappie en André Kuipers in de spots die oproepen om op 4 mei twee 
minuten stil te zijn. Beide spots zijn via OLON ook beschikbaar gesteld aan de regionale- en lokale omroepen. 

 Social en online media
Het aantal volgers op de social mediakanalen van het Nationaal Comité is gestegen. Het aantal volgers op 
Facebook met 6%, het aantal volgers op Instagram met maar liefst 57,5%  en het aantal volgers op Twitter 
steeg met 13,1 %. 
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De online-campagne heeft uitstekend gepresteerd als het gaat om het aantal impressies. De doelstelling was 
2.600.000 impressies. Uiteindelijk zijn er in de campagneperiode 6.337.948 impressies gerealiseerd. 

 Print / Outdoor
Door veranderingen in het mediagebruik daalt het bereik van RTV-campagnes. Om dit te compenseren heeft 
het Nationaal Comité afgelopen jaar naast social media meer buitenreclame ingezet. De campagne Geef vrij-
heid door die dit jaar nadrukkelijk opriep om de vrijheid-pin te bestellen, was in de twee weken voorafgaand 
aan 4 en 5 mei te zien op 318 digitale schermen op NS-stations door het hele land.   

 Vrijheid-pin
Ook via social media en de website 4en5mei.nl werd nadrukkelijk opgeroepen de vrijheid-pin te bestellen. 
Dit heeft geresulteerd in de budget neutrale verkoop van 51.294 vrijheid-pins tegenover 14.573 pins in 2018, 
een stijging van maar liefst 252 %. Daarnaast zijn de pins uitgedeeld tijdens de Nationale Herdenking op de 
Dam, bij de Vrijheidsmaaltijden en bij de bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vie-
ringen. Ook tijdens diverse mediaoptredens werd de pin gedragen door verschillende studiogasten, onder 
meer in de uitzending van Pauw over 4 en 5 mei. 

 Corporate communicatie

 NC Magazine
Het corporate magazine van het Nationaal Comité is twee keer in print verschenen in een oplage van 5000 
en 3000 en is digitaal beschikbaar op 4en5mei.nl. In het magazine stonden interviews met onder meer Jan 
Terlouw en Jaime de Bourbon de Parme, Diederik van Vleuten, Roxane van Iperen en Chaja Polak, en minister 
Kajsa Ollongren. Ook de jaarthematekst van prinses Mabel van Oranje werd in NC Magazine gepubliceerd.  

 Websites
Het totale bezoek aan de website 4en5mei.nl is het afgelopen jaar gestegen met ruim 6% ten opzichte van 
2018 tot bijna 800.000 paginaweergaven. Ook het bezoek aan de website van het Platform WO2, die wordt 
beheerd vanuit het Nationaal Comité, is gestegen. In het kader van de lustrumcampagne en de start van de 
viering van 75 jaar vrijheid in Terneuzen is de website vrijheid.nl ontwikkeld. 

 Free publicity
In de campagneperiode was er veel aandacht voor herdenken en vieren in de media. De media-aandacht werd 
op verschillende manieren gegenereerd; vooral via persberichten, persmomenten en evenementen, media-
optredens van de Ambassadeurs/ Vrienden van de Vrijheid en de kransleggers, en mediaoptredens van leden 
van het Nationaal Comité. Tussen 29 april en 28 mei 2019 verschenen ruim 106.740 berichten over de ‘Doden-
herdenking’, ‘Bevrijdingsdag’ en / of het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’. 

 Kijkcijfers
In totaal hebben meer dan 5,6 miljoen mensen naar de Nationale Herdenking op de Dam gekeken. De com-
plete uitzending op NPO 1 van 18.44 tot 20.31 uur trok gemiddeld 4,7 miljoen kijkers.
Op 5 mei trok de Nationale Viering Bevrijding 2019 gemiddeld 300.000 kijkers. Het 5 mei-concert op de Am-
stel trok gemiddeld 1,5 miljoen kijkers. 
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  2  Resultaten

  Nationale Herdenking

  Programma
– Diederik van Vleuten hield de 4 mei-voordracht met als titel Als taal tot stilstand komt. 
– Een dubbelkwintet van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht begeleidde het programma muzikaal. 

Marcel Salomon (taragot) en Lavinia Meijer (harp) speelden ieder een solo in een stuk. 
– Vier getuigenissen openden het programma in De Nieuwe Kerk op de gearrangeerde muziek Nieuwe held van 

Ali B.
– Maureen de Witte, winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, droeg haar gedicht voor op de Dam, di-

rect na de twee minuten stilte.
– Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, sprak op de Dam. 
– Op de Dam speelde de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.
– De kransleggers van de eerste generatie oorlogsgetroffenen werden geïntroduceerd door filmfragmenten. 
– De ontvangst van genodigden na afloop van het defilé vond plaats in NH Grand Hotel Krasnapolsky.

  Belangstelling
– De herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk werd bijgewoond door 1.200 overlevenden en nabestaanden 

en 300 functioneel genodigden.
– Ongeveer 1 miljoen kijkers hebben de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk gevolgd.
– 25.000 mensen woonden de herdenking op de Dam bij. 
– 4,7 miljoen mensen keken gemiddeld naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. Rondom 20.00 

uur was de piek met 5,6 miljoen kijkers. 
– 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 vrij-

willigers waren betrokken bij de uitvoering.
– Na afloop van het defilé zijn ruim 800 genodigden ontvangen in NH Grand Hotel Krasnapolsky.

  5 mei-lezing 
– De provincie Flevoland en de stad Almere organiseerden het programma rondom de 5 mei-lezing in de 

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF).
– Rosanne Hertzberger verzorgde de lezing met de titel Ik kies voor optimisme.
– De lezing was te zien op NPO 1, in samenwerking met de NOS.
– De Kinderlezing werd door de 11-jarige Hakim Radwan voorgedragen.  
– Na afloop ontstak minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur op het Bevrijdingsfestival Flevoland.
– Er keken meer dan 300.000 mensen naar de televisie-uitzending op NPO 1. 

  Bevrijdingsfestivals
– Ambassadeurs van de Vrijheid waren MAAN, Kraantje Pappie en Sam Feldt.
– 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 30.000 bezoekers; indirect bereik van 1 miljoen.)

– Partners in 2019 waren hoofdfinancier: vfonds, NGO’s: Amnesty International, het Rode Kruis, het Vetera-
neninstituut, World’s Best News, World Press Photo, en ProDemos. Partners: NS, SENA, 8MLN. Financiers: 
BZK. Media partners: NOS en 3FM.   

– Op alle festivals is het 5voor5-moment uitgevoerd, waarin het accent lag op jaarthema ‘In vrijheid kiezen’ (in 
samenwerking met BZK).

– De special Artiesten van de Vrijheid op NPO 3/ NPO 1 trok 300.000+ kijkers 
– Bezoekersaantal 850 duizend.  
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– 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. Met 
meerder post met 80 duizend+ likes.

– Door de lage temperaturen hebben we kunnen zien dat de festivals heel gevoelig zijn voor weersomstandig-
heden. Meerdere festivals hebben hun volledige reserve in hun festival moeten stoppen waardoor er geen 
buffers zijn voor 2020. Een wederom slechte editie in 2020 zou voor enkele festivals grote problemen kunnen 
opleveren. 

  5 mei-concert 
– Het 5 mei-concert werd verzorgd door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van dirigent 

Maurice Luttikhuis.
– De solisten waren Jamai, Ruth Jacott, harpiste Lavinia Meijer en Michelle David & The Gospel Sessions met 

medewerking van ZO! Gospel Choir en ISH Dance Collective.
– 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 1,5 miljoen 

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

Herdenking op 27 januari 2019 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 2019 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. Iedere bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 250 vertegenwoordi-

gers van organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen. 

  Educatie
  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 2019 verschenen in een oplage van 225.000 exemplaren. In april 2019 bleek dat een 

kleine bijdruk nodig was omdat alle exemplaren al op waren. In totaal zijn er 229.424 exemplaren verspreid. 
– Ruim 80% van de Nederlandse basisscholen bestelt inmiddels het Denkboek. 
– In editie 2019 was het grootste nieuwe item een strip over de oorlog in Nederlands-Indië, gebaseerd op het 

verhaal van ooggetuige Heleen Smit.   
– Bij het 4 en 5 mei Denkboek editie 2019 werd voor elke bestellende klas een speciaal ontwikkelde poster van 

de Tijdlijn van de Tweede Wereldoorlog geleverd, die zeer werd gewaardeerd door de leerkrachten (zo bleek 
later uit de jaarlijks uitgevoerde enquête onder docenten). 

– Uit evaluatieonderzoek onder docenten blijkt dat zo’n 83% van de respondenten een of meerdere lessen aan 
het Denkboek besteedt.  

– De digitale lessen bij het Denkboek op 4en5meidigitaal.nl zijn door 8.151 unieke gebruikers aangeklikt. Dit is 
vaak in klassikaal verband, dus het bereik is veel groter.  

  Adopteer een monument
– Pr-campagne in februari 2019 én in september 2019 (nieuwe schooljaar 2019-2020) om nieuwe scholen te 

werven en reeds deelnemende scholen te laten herbevestigen.
– Status adopties eind december 2019: 1.737 adopties van monumenten door 1.542 unieke scholen / instellin-

gen. NB: sommige monumenten zijn door meerdere scholen geadopteerd en sommige scholen hebben meer-
dere monumenten geadopteerd. 

– Dit betekent een gestage groei van het aantal adopties en deelnemende scholen ten opzichte van 2018 (1.652 
adopties van monumenten door 1.452 unieke scholen/ instellingen). 

– Verdeling deelnemende scholen PO/ VO eind 2019: 1.486 scholen primair onderwijs en 162 scholen voortgezet 
onderwijs (NB: Nederland telt 6.267 scholen voor primair onderwijs en 642 scholen voor voortgezet onder-
wijs).  

– 87 adopties door andersoortige instellingen.
– 1.211 van de ruim 3900 unieke monumenten zijn eind december 2019 geadopteerd.

  Klokhuis en Jong in oorlog
– In totaal hebben 167.000 mensen de aflevering ‘Nederland bevrijd en bezet’ van Het Klokhuis bekeken via de 

reguliere tv-uitzending. Deze aflevering werd op 2 mei 2019 om 18.40 uur op NPO 3 uitgezonden. 
– De 20 educatieve films van de serie Jong in oorlog (in samenwerking met SchoolTV van de NTR) staan op 

4en5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl en schooltv.nl en zijn 21.726 keer bekeken.

  4 FREE
– 60.000 mbo-studenten hebben in april 2019 het 4FREE Magazine gekregen.
– In september is een tweede editie uitgekomen in een oplage van 75.000 stuks.
– Bij beide edities is een digitale leeromgeving beschikbaar. Deze is te vinden op: https://www.4free-now.nl 
– Bij de september editie worden vier dilemmafilms geproduceerd die in 2020 beschikbaar komen.
– Het magazine wordt naar docenten gestuurd die het blad onder studenten verspreiden. 
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– 3.810 online unieke bezoekers in klassikaal verband: 3810 * 25 studenten = 95.250 studenten hebben de online 
omgeving gezien.

  Oorlogsmonumenten (website en app) 
 Er is een nieuwe functionaliteit toegevoegd: het koppelen van slachtofferinformatie uit het register van de 

Oorlogsgravenstichting. Er waren in de database 189.634 unieke paginaweergaven. Er zijn 564 monumenten-
beschrijvingen aangepast of toegevoegd. Gastredacteuren hebben in totaal 6 nieuwe monumenten toege-
voegd. Er zijn 25 persoonlijke verhalen toegevoegd en 189 suggesties voor locatiewijzigingen doorgegeven. 

  Portal www.tweedewereldoorlog.nl en www.jaarvanverzet.nl 
 De website tweedewereldoorlog.nl had 176.441 nieuwe gebruikers en 373.061 unieke paginaweergaven. 

  Beheer en behoud 
 Voor de aanmoedigingsprijs Compliment voor een oorlogsmonument waren acht inzendingen. Er waren vijf 

genomineerden,  de winnaar werd het Nationaal Monument Bos der Onverzettelijken in Almere.

  Onderzoek
  Langlopend rituelenonderzoek
– In dit onderzoeksprogramma zijn dit jaar vier deelrapporten en een model opgeleverd. Tevens zijn twee pu-

blieksartikelen gepubliceerd, en is het onderzoek drie keer gepresenteerd, waarvan één keer in een theater-
voorstelling in samenwerking met Theater na de Dam voor lokale 4 en 5 mei comités.

  WO2 Onderzoek uitgelicht
– De digitale publicatie WO2 Onderzoek uitgelicht verscheen in 2019 vijf keer. De thema’s waren: Omstanders, 

Oorlogstoerisme, Liefden in tijden van oorlog, Taal en Documentaire en verwerking. De edities zijn aange-
boden via de app en op tweedewereldoorlog.nl.

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

– Op 12 december vond WO2 Onderzoek uitgelicht Live! plaats in het Nationaal Holocaust Museum i.o., in sa-
menwerking met het Joods Cultureel Kwartier. Tijdens deze pilot-bijeenkomst werd het nummer Documen-
taire en verwerking gepresenteerd en vonden er aanvullende lezingen plaats, onder meer van documentaire-
makers. De reacties van de vijftig bezoekers (afgenomen door middel van een enquête) waren veelal positief.

  Meerjarig onderzoek arbeidsinzet
– Voor deze studie zijn 29 diepte-interviews met deelnemers aan de arbeidsinzet gevoerd en uitgewerkt tot een 

transcript dat gebruikt wordt voor verder onderzoek. Een van deze interviews is in verkorte vorm verschenen 
in een artikel in NC Magazine. 

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

schreven. Het essay is verschenen in papieren vorm met een oplage van 1500 stuks en als e-book. Het boekje 
is gepresenteerd en aangeboden aan alle lokale 4 en 5 mei comités.

  Onderzoek leerrendement Adopteer een monument
– Dit onderzoek is vertaald naar een rapport met een oplage van 500 stuks. Het is voorzien van aanbevelingen 

voor verschillende doelgroepen en verspreid onder lokale comités en docenten die zijn aangesloten bij de 
Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (VGN). 

  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.
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  Communicatie
  Publiekscampagne Geef vrijheid door

– Acht op de tien volwassenen en jongeren hebben een of meer campagne-uitingen gezien en negen op de tien 
Nederlanders begrijpen precies welke boodschap er met de campagne wordt uitgedragen. 

– De campagne wordt positief gewaardeerd met een 7,4. De tv-spot wordt met een 7,8 zeer goed gewaardeerd. 

  Radio & TV
– In totaal  is via de RTV-campagne bijna 80 procent van de doelgroep minstens één keer bereikt. 

  Social en Online media
– De online KPI-doelstelling voor de reguliere campagne Geef vrijheid door was 2.600.000 impressies. Uitein-

delijk zijn er in de campagneperiode maar liefst 6.337.948 impressies gerealiseerd. De meeste personen zijn 
bereikt via Instagram.

  Print & Outdoor
– De campagne-uitingen zijn in de week voorafgaand aan 4 en 5 mei gedurende twee weken zichtbaar geweest 

op 318 digitale schermen op NS-stations. 

  Vrijheid-pin (fakkelspeldje)
– In de campagneperiode zijn er via de website 51.294 pins besteld, tegenover 14.573 in 2018. Daarnaast zijn de 

pins uitgedeeld tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. 

  NC Magazine
– NC Magazine is twee keer verschenen in een oplage van 5000 en 3000 exemplaren en is online beschikbaar op 

4en5mei.nl. 

  Websites
– Het bezoek aan de website 4en5mei.nl is afgelopen jaar met 6,11 procent gestegen naar 799.760.  

  Free Publicity
– Tussen 29 april en 28 mei zijn ruim 106.740 berichten verschenen met als thema ‘Dodenherdenking’, ‘Be-

vrijdingsdag’, ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ en/of ‘Ambassadeurs van de Vrijheid’. Grootste bijdragen aan 
het bereik zijn nieuwsmedia als NOS, NU.nl, Telegraaf en AD. Maar ook social mediakanalen zoals Twitter 
zorgen voor verspreiding van de berichtgeving van en over het Nationaal Comité.  

  Lustrumcampagne 75 jaar vrijheid (Start viering 75 jaar vrijheid)

  Print & Outdoor
– Voorafgaand aan de Start van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen zijn de lustrumcampagne-uitingen 

gedurende drie weken zichtbaar geweest op tien digitale schermen in de regio. 
– In negen lokale huis-aan-huisbladen zijn campagne-uitingen geplaatst in de week voorafgaand aan de Start 

van de viering van 75 jaar vrijheid. Met een totale oplage van 410.600 levert dit een gemiddeld bereik op van 
50 tot 60 procent in de doelgroep. 

– Redactionele bijlage op 29 en/of 30 augustus in elf titels van de Persgroep: AD, de Volkskrant, Trouw, Het Pa-
rool, Tubantia, De Gelderlander, BN DeStem, de Stentor, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en de PZC.

  Social en Online media
– Voorafgaand aan de Start van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen is ruim 70 procent van de doelgroep 

bereikt via Instagram en Facebook advertenties. 
– De snapchat geofilter (kader dat als een laagje over een digitale foto gelegd kan worden) is met 34 procent 

ruim boven de benchmark gedeeld tijdens de Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen. 
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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 her-

denken 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 herden-
ken 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 evenemen-
ten.

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. 
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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.

In 2019 is een begin gemaakt met de invulling van de nieuwe beleidsperiode 2021-2025. Er is een bestuurs-
werkgroep ingesteld. Er zijn gesprekken bijeenkomsten geweest met stakeholders. De uitkomsten van lo-
pende onderzoeken worden betrokken bij de voorbereidingen. 

 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 2019
Hagar Heijmans en Maurice Adams zijn teruggetreden in verband met het aflopen van de maximale be-
stuurstermijn. Hagar heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de beleidsvisie Kom van-
avond met verhalen en de code voor Goed Bestuur voor het Nationaal Comité. Zij had vervulde een goede brug-
functie tussen de Joodse gemeenschap en het comité. Hagar heeft tevens een impuls gegeven aan nieuwe 
ontwikkelingen in het kader van herdenken en vieren zoals Theater Na de Dam.  

De inzet van Maurice was vooral gericht op het gebied van vrijheid, democratie en rechtsstaat. Zijn deskundige 
inbreng was belangrijk bij de totstandkoming van de beleidsvisie 2016-2020 en de voorbereiding van de beleids-
visie voor de nieuwe periode, in het bijzonder de beleidsvoorbereiding over Nederlands-Indië en herdenken.
Het comité is beiden zeer erkentelijk voor de inzet. 
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Het bestuur heeft in juni Marianne Hirsch Ballin, Onno Hoes en Kim Putters verwelkomd als nieuwe be-
stuursleden. Deze bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 26 april 2019 vastgesteld.

 Bestuursleden 
Gerdi Verbeet    voorzitter* 
Jaap Smit     q.q. lid, vicevoorzitter* 
John Bakker    penningmeester*
Maurice Adams   tot 1 juni 2019
Rob Bauer     q.q. lid 
Jos Coumans    ceremoniemeester
Hagar Heijmans   tot 1 juni 2019
Marianne Hirsch Ballin  vanaf 1 juni 2019
Onno Hoes    vanaf 1 juni 2019
Hans Laroes
Liane van der Linden    
Touria Meliani
Kim Putters    vanaf 1 juni 2019
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 2019 

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 bijdragen ontvangen van de ministeries van VWS en 
BZK, het vfonds, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en Stichting DoCo Charitas.

Het Nationaal Comité heeft tot en met 2016 subsidies in mandaat verstrekt namens de minister van VWS. In 
2019 is de laatste meerjarige subsidie van de regeling Educatie en voorlichting vastgesteld Het verslag van de 
afloop van deze subsidie is opgenomen als bijlage bij de jaarrekening.  

 Resultaat 2019

Het begrote tekort 2019 is € 130.000. Het werkelijke resultaat komt uit op een tekort van € 139.874. 
Het resultaat wordt onttrokken aan de reserves. In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de be-
langrijkste afwijkingen 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 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast deze bijdrage heeft VWS een meerjarige projectbij-
drage verstrekt voor het lustrumproject 75 jaar vrijheid en voor de Educatieve impuls 75 jaar vrijheid (Vrij-
heid Verbindt). Het ministerie heeft bovendien voor de overkoepelende communicatiecampagne in het ka-
der van 75 jaar vrijheid (koepelcampagne) middelen ter beschikking gesteld.

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 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 
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. 

Voor de jaren 2019 en 2020 is opnieuw een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het Nationaal Comité 
heeft regelmatig besprekingen met het vfonds. Onder andere over de wijze van communiceren van het Nati-
onaal 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. Daarnaast levert het vfonds regelmatig een bijdrage aan 
additionele activiteiten. Zo heeft het vfonds een meerjarige bijdrage toegekend voor de lustrumactiviteiten 
75 jaar vrijheid. 
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 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 meerjarige 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 31.12.2019 Per 31.12.2018
     € €
ACTIVA    
 
 Vlottende activa:    
  
 Vorderingen 1   
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen 1.1 360.782 124.100
 Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2 307.149 328.517
     667.931 452.617
 
 Liquide middelen 2 1.274.891 1.189.133
 
 Totaal   1.942.822 1.641.750
 

PASSIVA     
 
 Eigen vermogen 3   
 Exploitatiereserve 3.1 198.912 335.586
 Egalisatiereserve  3.1 376.182 379.382
     575.094 714.968
 Kortlopende schulden 4   
 Crediteuren  381.459 177.095
 Belastingen en premies    
 sociale verzekeringen 4.1 148.726 140.446
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2 334.470 145.298
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen 4.3 501.294 453.450
 Af te rekenen subsidies 4.4 1.779 10.493
     1.367.728 926.782

 Totaal   1.942.822 1.641.750
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 6  Staat van Baten en Lasten

    Begroot Werkelijk Werkelijk
    2019 2019 2018
    € € €
 Baten     
 Min. VWS - instellingssubsidie 4.765.490 5.172.041 4.765.490
 Min. VWS - projectsubsidies 350.000 1.606.034 630.116
 Overige ministeries 201.000 247.716 189.284
 vfonds  1.661.000 1.437.169 1.158.939
 Overige bijdragen 430.000 387.125 377.307
 Totaal baten 7.407.490 8.850.085 7.121.136
 
 Lasten     
 1. Nationale Herdenking en Viering    
  Nationale Herdenking 285.000 282.894 274.154
  Nationale Viering Bevrijding:
  5 mei-lezing 125.000 125.052 131.982
  Bevrijdingsfestivals 956.000 957.741 980.343
  5 mei-concert 743.630 778.673 747.571
 2. Sectorbrede dienstverlening Herdenken en Vieren 217.000 212.892 351.894
 3. Educatie 481.370 515.042 625.366
 4. Sectorbrede dienstverlening Educatie 67.000 58.405 418.406
 5. Onderzoek 170.000 164.793 172.580
 6. Sectorbrede dienstverlening Onderzoek 20.000 12.341 16.632
 7. Communicatie 500.000 865.930 535.429
 8. Sectorbrede activiteiten lustrum 75 jaar vrijheid 1.481.000 2.439.005 313.419
 9.Evaluatie en Ontwikkeling 40.000 45.045 223.252
    5.086.000 6.457.813 4.791.028
 10. Organisatie 2.451.490 2.532.146 2.325.103
 Totaal lasten 7.537.490 8.989.959 7.116.131
 
 Saldo  130.000- 139.874- 5.005

 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 T.l.v./t.g.v. exploitatiereserve  100.000-  136.674-   15.235- 
 T.l.v./t.g.v. egalisatiereserve   30.000-   3.200- 20.240
     130.000-  139.874- 5.005
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 7  Kasstroomoverzicht

    2019 2018
    € €

 Saldo baten en lasten -139.874 5.005
 Mutatie vorderingen -215.314 103.078
 Mutatie schulden op korte termijn 440.946 -73.159

 Kasstroom uit operationele activiteiten 85.758 34.924
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten – –
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten – –

 Netto-kasstroom 85.758 34.924
 Liquide middelen per 1 januari  1.189.133 1.154.209

 Liquide middelen per 31 december 1.274.891 1.189.133
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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 indirecte methode.

 Correctie toerekening resultaat 2018
Het ministerie van VWS heeft bij de vaststelling van de instellingssubsidie 2018 aangegeven dat het resultaat 
2018 van de activiteiten Bevrijdingsfestivals en Adopteer een Monument niet ten laste van de egalisatiereserve 
mag worden gebracht. Dit leidt tot een verschuiving in de toedeling van het resultaat 2018 aan de exploita-
tie- en egalisatiereserve. De wijziging is verwerkt in de balans per 31 december 2018 en de verdeling van het 
resultaat 2018 in de staat van baten en lasten.  
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 9  Toelichting op de Balans

ACTIVA     
    2019 2018
    € €
1 Vorderingen    
 1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen  
 Vooruitbetaalde pensioenpremies, verzekering en
 overige personele lasten 18.441 20.332
 Vooruitbetaalde huur en servicekosten  – 35.520
 Vooruitbetaalde lasten activiteiten 73.862 61.241
 Vooruitbetaalde organisatiekosten 2.662 4.259
 Rekening-courant St. Coördinatie 75 jaar Vrijheid 37.207 –
 Nog te ontvangen van gemeenten i.k.v. Levenslicht 150.040 –
 Nog te ontvangen overig i.k.v. Levenslicht 65.340 –
 Nog te ontvangen verzuimverzekering 6.270 –
 Overige nog te ontvangen bedragen 6.960 2.748
    360.782 124.100

Betalingen van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid (S75V) lopen via het Nationaal Comité. Het rekening 
courant saldo wordt maandelijks afgerekend met S75V. 

Met Studio Roosegaarde, ontwerper van het tijdelijk lichtmonument Levenslicht, is afgesproken dat het Nati-
onaal Comité de inning van de bijdragen van de gemeenten verzorgt. Per eind december 2019 moeten nog 62 
gemeenten betalen. Tot en met medio februari 2020 hebben hiervan 53 gemeenten betaald. Het openstaande 
bedrag is dan nog € 21.780.

Het Nationaal Comité heeft een garantie aan Studio Roosegaarde afgegeven voor deelname van 200 gemeen-
ten. Er hebben zich 173 gemeenten aangemeld, waardoor het aandeel van het comité neer komt op een bedrag 
van € 65.340. Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei heeft in zijn vergadering van oktober jl. aangegeven indien no-
dig een bijdrage aan het tekort te willen geven van circa € 60.000. Het comité zal het verzoek om een bijdrage 
van € 65.340 aan het Nationaal Fonds voorleggen (ter besluitvorming vergadering NF 6 maart).

    2019 2018
    € €
1.2 Te ontvangen subsidies en bijdragen
 vfonds  300.000 308.154
 Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei 7.149 5.363
 Platform WO2 – 15.000
    307.149 328.517

De nog te ontvangen bijdragen van het vfonds betreffen de laatste 20% van de reguliere bijdrage over 2019 
en de laatste termijn van de bijdrage 2019 voor het Lustrumproject NC 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.
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    2019 2018
    € €
2 Liquide middelen     
 Kas    582 721
 Triodos Bank  1.190.865 905.122
 ASN Bank - Ideaalsparen  83.444 283.290
     1.274.891 1.189.133

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.

3  Eigen vermogen
    Balans Mutaties 2019  Balans
 Omschrijving 31 dec. 2018 toevoeging onttrekking 31 dec. 2019
     €  €  €  € 
    
 Exploitatiereserve 350.821    
 Correctie toerekening resultaat 2018 -15.235    
    335.586 – 136.674 198.912

 Egalisatiereserve 364.147    
 Correctie toerekening resultaat 2018:    
 - correctie oorspronkelijke toerekening  -5.005    
 - herziene toerekening  20.240 
    15.235    
    379.382 – 3.200 376.182

 Totaal Eigen vermogen 714.968 – 139.874 575.094

PASSIVA    

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 2019 uit additionele activiteiten is € 136.674 negatief. Dit saldo wordt onttrokken aan de 
exploitatiereserve. Het resultaat 2019 uit reguliere activiteiten is € 3.200 negatief. Dit saldo wordt onttrok-
ken uit de egalisatiereserve.

De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. De verleende instellingssubsi-
die 2019 bedraagt € 5.172.041. Dat houdt in dat de egalisatiereserve per 31 december 2019 maximaal € 512.704 
mag zijn. 
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    2019 2018
    € €
4  Kortlopende schulden    
 4.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 Belastingdienst 147.163 135.366
 Pensioenfonds 945 5.080
 PAWW  618 –
    148.726 140.446

De af te dragen post aan de Belastingdienst betreft de loonheffing over december 2019. Deze is in januari 2020 
voldaan. De posten Pensioenfonds en PAWW betreffen nog af te dragen premies over 2019. Beide posten zijn 
begin 2020 voldaan.
    2019 2018
    € €
 4.2 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen
 Ministerie van VWS 18.219 48.442
 Ministerie van BZK 14.500 81.716
 vfonds  301.751 –
 Overig  – 15.140
    334.470 145.298

 4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen    
 Reservering vakantiegeld 83.765 77.823
 Reservering vakantiedagen 53.795 33.394
 Reservering transitievergoeding 10.711 –
 Reservering loopbaanbudget 39.665 25.480
 Overige personele lasten 3.028 11.065
 Nog te betalen lasten activiteiten 291.310 103.310
 Nog te betalen lasten organisatiekosten 19.020 29.849
 Rekening-courant St. Coördinatie 75 jaar Vrijheid – 172.529
    501.294 453.450

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Onderdeel van deze wet is dat voor 
tijdelijke werknemers vanaf datum indiensttreding een transitievergoeding van toepassing kan zijn bij ein-
de dienstverband. De opgebouwde verplichting per 31 december 2019 moet met terugwerkende kracht in het 
boekjaar 2019 worden gereserveerd.
    2019 2018
    € €
 4.4 Af te rekenen subsidies    
 Ministerie van VWS - projectsubsidies 1.779 10.493
    1.779 10.493

 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 1 januari 2020 € 125.965 (per 1 januari 2019 € 122.712). Jaarlijks wordt huur aange-
past op basis van het consumentenprijsindexcijfer. De Triodos Bank heeft een bankgarantie van € 30.714,35 
afgegeven aan de verhuurder, Stichting Nederlands Letterenfonds.
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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 2019 € 194.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

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

Naam   J. van Kooten
Functiegegevens directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,06
Gewezen topfunctionaris nee
(Fictieve) dienstbetrekking nee

Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.921
Beloningen betaalbaar op termijn 12.017
Subtotaal  136.938

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging 2019 136.938

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

Gegevens 2018  
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,06
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 121.776
Beloningen betaalbaar op termijn 11.960
Totale bezoldiging 2018 133.736

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 tot 1 juni 2019
Rob Bauer     q.q. lid 
Jos Coumans    lid
Hagar Heijmans   lid tot 1 juni 2019
Marianne Hirsch Ballin  vanaf 1 juni 2019
Onno Hoes    vanaf 1 juni 2019
Hans Laroes    lid
Liane van der Linden  lid
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Touria Meliani   lid
Kim Putters    vanaf 1 juni 2019
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 2019, de samengevatte staat van baten en lasten over 2019 

met bijbehorende toelichtingen zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 

van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam over 2019. Wij hebben 

een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring 

van 14 mei 2020. 

 

Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen 

weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 

onze controleverklaring van 14 mei 2020. 

 

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, 12 juni 2020   Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

      

Origineel getekend door:
G. Visser RA
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