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Iemand stelt de vraag
1

Het was een geweldig feest
er stierven drie mensen
een van ouderdom
een door alcohol
een omdat hij vocht met de slang
O maar er werd gezongen
gedanst en gedronken!
De pijp ging rond en de pruim
oude verhalen werden nieuw
opa´s stonden in hoog aanzien
die zeiden dat het zo altijd was geweest
en altijd zo zou blijven
en de kinderen bleven erbij
tot ze niet meer konden.
O maar er werd gedanst
en gevrijd bij het leven
een dag een nacht en een dag!
Tot het zout op was
de kruiken leeg
en de schelpen door de kroegbaas
weer afgepakt
toen wankelden ze lachend de berghelling op
sliepen hun roes uit in het gras
een nacht en een lange dag
Terwijl ze sliepen
reden
beladen met het werk van hun handen
in kratten en balen verpakt
in bewaakte colonnes
de vrachtwagens naar de stad

de stad van de banken en de congressen
de stad van de krotten en open riolen
de stad van de mooie dames met chauffeur
de stad van de hoeren voor een knaak
de stad waar iedereen verdient het zout in de pap
iedereen die een vinger in de pap heeft
de stad waar ze altijd van droomden
de stad die ze nooit zouden zien.
2

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z´n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.

3

iemand weigert de schelp
iemand houdt op met dansen
iemand smijt de kroegbaas de kruik in ´t gezicht
iemand zegt opa de pest met je oude verhalen
iemand wil het alfabet leren
iemand pakt de opzichter z´n zweep af
iemand steelt een geweer
iemand zegt dit is mijn grond
iemand staat zijn dochter niet af aan de landheer
iemand antwoordt niet met twee woorden
iemand houdt zijn graan verborgen
iemand viert geen feest als de vrachtwagens komen
iemand spuugt op de grond als hij de soldaten ziet
iemand snijdt de banden door
iemand verschuilt zich in het woud
iemand droomt niet meer
iemand richt zich op
iemand is voor altijd wakker
iemand stelt de vraag
iemand verzet zich
en dan nog iemand
en nog iemand
en nog.
Remco Campert
uit Betere tijden
De Bezige Bij Amsterdam 1970
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“

Door ons open
te stellen voor
elkaars
geschiedenis,
verdiepen we
de beleving
van 4 en 5 mei.
Gerdi A. Verbeet
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Voorwoord

O

p 4 mei 2020 keken meer dan vijf
miljoen mensen naar de toespraak
van de koning op de Dam en nog
eens meer dan een miljoen naar de
herdenking op de Waalsdorpervlakte. Het is 75 jaar na het einde van de oorlog, maar
Nederland herdenkt nog steeds op 4 mei en viert de
vrijheid nog steeds op 5 mei. Nog steeds houdt bijna
9 op de 10 Nederlanders op 4 mei om acht uur twee
minuten stilte. Nog steeds vormt de Tweede Wereldoorlog een moreel ijkpunt. Daarom zijn 4 en 5 mei
belangrijke dagen. Ze zijn voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van onze Nederlandse identiteit.
Dat betekent niet dat in die 75 jaar alles steeds hetzelfde is gebleven. Hoe wij aankijken tegen de Tweede Wereldoorlog verandert door de jaren heen. Het is
net als bij een beeldhouwwerk: je loopt er omheen en
steeds verandert daardoor het perspectief – de lichtval is anders, je oog valt op nieuwe dingen.
4 mei begon als een dag waarop mensen samen kwamen om hun dierbaren te herdenken die in de oorlog
waren omgekomen. 5 mei als de dag waarop we
uitbundig onze bevrijding van de Duitse bezetting
vierden. Geleidelijk volgde het besef dat in voormalig
Nederlands-Indië de oorlog nog maanden had geduurd en de Japanse bezetting was overgegaan in een
dekolonisatieoorlog.
Inmiddels loopt de route naar betrokkenheid bij
herdenken en vieren niet meer alleen via de Tweede
Wereldoorlog. Er zijn nieuwe wegen bij gekomen.
Een groot aantal mensen denkt op 4 mei aan álle
oorlogsslachtoffers, wereldwijd, van welke oorlog
dan ook. Op 5 mei staan we erbij stil dat de vrijheid,
de open samenleving, de democratische rechtsstaat
die Nederland kenmerken, kostbare verworvenheden
zijn die niet vanzelfsprekend zijn.
Meer dan vroeger hebben we op 4 en 5 mei aandacht
voor de vraag hoe onze samenleving ervoor staat, en
de wereld.

Door: Gerdi A. Verbeet, voorzitter

Dat doen we met elkaar. We zoeken elkaar op. We
tonen belangstelling voor elkaars ervaringen, zijn
nieuwsgierig naar wat de ander beweegt.
‘Iemand stelt de vraag’ is de titel van het schitterende
gedicht van Remco Campert dat de inspiratie vormde
voor onze visie.
Iemand stelt de vraag. Wat vind jij hier eigenlijk van?
En wat heb jij meegemaakt?
Dan begint het gesprek.
Door ons open te stellen voor elkaars geschiedenis,
verdiepen we de beleving van 4 en 5 mei. Zo bereiken
we dat die dagen aansprekend zijn voor alle inwoners
van ons land, jong en oud.
Door ons open te stellen voor kritiek en ook de schaduwkanten van onze geschiedenis onder ogen te
zien, tonen we dat we willen leren van het verleden.
Zo kunnen we 4 en 5 mei levend houden.
Nederland is een land van 17 miljoen individuen,
maar opgeteld bij elkaar staan we voor veel meer. We
hechten aan onze zelfstandigheid, onze persoonlijke
vrijheid. Maar we hebben ook behoefte aan gezamenlijkheid en saamhorigheid. De coronacrisis heeft dat
aangetoond: hoe belangrijk we verbondenheid met
elkaar vinden en hoezeer we dat nodig hebben. Het
indringende beeld van de uitgestorven Dam op 4
mei 2020 was misschien ook wel een uiting van juist
dat verlangen. We hebben er behoefte aan samen
te bouwen aan een land waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. En we zijn
optimistisch over wat er dan tot stand kan worden
gebracht. Na de oorlog deden we dat immers ook:
Nederland samen weer opbouwen.
Er is nog steeds geen beter symbool voor die eenheid, die saamhorigheid, dan juist deze dagen in mei.
Daarover gaat dit visiedocument van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei. Het is tot stand gekomen in samenspraak met een grote groep betrokkenen; voor
hun geweldige hulp en inzet zijn wij hen bijzonder
dankbaar.

•
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De verhalen
Max Wolff wordt geboren in 1926 in Arnhem, in een
Joodse familie. Kort na de bezetting proberen zijn
ouders met hem naar Zwitserland te vluchten, maar
dat lukt niet. Ze moeten onderduiken in België. Zijn
eerder vertrokken zussen en zwager zijn dan al onderweg opgepakt.
Vlak na D-day besluit Max, achttien jaar oud, iets te
dóen. Hij weet de geallieerden aan de Franse kust te
bereiken, komt in Engeland terecht en gaat als tolk
opnieuw naar Frankrijk, waar de Duitsers worden
teruggedrongen.
Als militair komt hij terug naar Nederland. In het bevrijde Noord-Brabant helpt hij bijna 140 dode meisjes, jongens, mannen en vrouwen onder het puin van
het opgeblazen stadhuis van Heusden vandaan te
halen, opdat ze begraven kunnen worden.
Hierna trekt hij verder, naar Duitsland. Hij ziet Bergen-Belsen in al zijn verschrikkelijkheid.
Als er vrede is en hij naar Nederland terugkeert, moet
hij ontdekken dat bijna zijn hele familie is vermoord.

Cheryl Bartelings – nu rond de 60 – is de dochter
van Engelandvaarder Charles Bartelings. Charles zit
in het verzet. Hij wordt door een vriend verraden en
gearresteerd, maar weet naar Engeland te vluchten.
Later wordt hij ingezet als paracommando.
Voor Cheryl is haar vader haar grote voorbeeld,
haar Soldaat van Oranje. Hij durft, 21 jaar oud, alles
achter te laten en zich in te zetten voor de vrijheid
van anderen. Ze zegt: “Vrijheid is voor mij aan deze
Engelandvaarders verbonden. Het houdt in dat je
mag zijn wie je bent, mag zeggen wat je wil en doen

< Max Wolff in Engeland, juli 1944.

wat je wil doen, maar met respect voor de ander.” En:
“Herdenken vind ik heel belangrijk; stilstaan bij wat
verzetsmensen voor ons hebben gedaan, zodat wij nu
in vrijheid leven. Vorig jaar was mijn vader niet sterk
genoeg meer om naar de herdenking te gaan. Samen
keken we in zijn verzorgingstehuis in Scheveningen
op tv naar de ceremonie op de Dam. Op de achtergrond hoorden we de klok van de Waalsdorpervlakte.
Een week later is hij overleden.”

“

Doen wat je
wil doen, maar
met respect
voor de ander.
Cheryl Bartelings

Maude Meijlink, de moeder van snowboarder Bibian Mentel, komt in 1942 in een Japans kamp in
Indonesië ter wereld, ónder een ziekenhuisbed.
Mentel (zeven keer Nederlands kampioen, zeven keer wereldkampioen en drie keer paralympisch
kampioen): “De eerste anderhalf jaar van haar leven was ze zwaar ondervoed. Ze heeft het gered omdat mijn grootmoeder met een pipetje melk in haar

12

“

Ik ben blij dat ik de
vrijheid heb om daar
zelf over te beslissen.
Bibian Mentel

mondje druppelde. Later, toen ze eenmaal uit het
kamp was, at ze altijd alles helemaal op. Er mocht
geen kruimel worden weggegooid. Op een gegeven
moment kreeg ze last van migraine en somberheid.
Daarvoor is ze met een psycholoog gaan praten die
veel ervaring had met kampsyndromen.”
Toen kreeg Bibian botkanker en moest haar been
worden geamputeerd. “Mijn moeder ging in de overlevingsstand en is sindsdien niet meer van mijn zijde
geweken. Ze zit aan mijn ziekenhuisbed en blijft me
op de positieve kanten van het leven wijzen.”   
Dat heeft een enorme uitwerking op hoe Bibian nu
in het leven staat. “Ik heb dit leven 25 jaar mogen
leiden, ik heb overal ter wereld gesnowboard en op
sportief niveau het hoogst haalbare gehaald. Nu moet
ik door mijn ziekte een nieuwe route zoeken. Met
mijn arts heb ik besproken wat ik minimaal wil kunnen: zelfstandig ademhalen en communiceren met
mijn naasten. Als dat niet meer zou gaan, wil ik het
liefst dat ze stoppen met behandelen. Ik ben helaas in
de positie dat ik daar een beslissing over heb móeten
nemen. Aan de andere kant ben ik blij dat ik de vrijheid heb om daar zelf over te beslissen.”  

Is de vrijheid dat waard, vraagt hij zich af. Zijn
antwoord: jazeker. Toninho zou zo weer gaan. Voor
de vrijheid van Nederlandse burgers en door zijn
plichtsbesef als militair.
Toninho: “Ik heb mijn benen verloren en dat is heel
verdrietig, maar ik heb er ook veel goeds voor teruggekregen. Ik ben me ervan bewust hoe anderen leven,
hoe onderdrukt zij waren en hoe vrij wij Nederlanders eigenlijk zijn. Als ik op het balkon sta en mijn
kinderen beneden zie fietsen, voel ik me veilig. Ik
kan gewoon met ze over straat gaan, ongeacht hoe ze
eruitzien. Ik woon in Amsterdam, de mooiste stad
van Nederland. We hebben hier een Gay Pride, je kunt
demonstreren wat je wil, en in welk ander land kun je
met een joint in je mond met de politie praten?”

Tanja Bubić wordt in 1982 geboren in een gemengd
gezin in Bijeljina, in de Servische republiek die deel
uitmaakt van Bosnië-Herzegovina. Met haar ouders
en zusje woont ze in een multicultureel deel van de
stad. Als de burgeroorlog haar stad bereikt, merkt ze
dat als kind aan de verandering van de sfeer op straat
en de toename van rondlopende militairen Ook ziet
ze dat sommige mensen vertrekken. Op een gegeven
moment weet ze dat als er ’s nachts vrachtwagens de
wijk intrekken, er de volgende dag klasgenoten zullen ontbreken. Die zijn dan ondergedoken, of vertrokken, of weggevoerd.
Wanneer haar vader het leger in moet vlucht Tanja,
dan 11 jaar, met haar ouders en zusje via Duitsland
naar Nederland. In 1994 krijgen ze een huis in Nijverdal in Overijssel. Ze weet nog goed dat ze in Nijverdal
de eerste nachten met zijn allen in één kamer sliepen,
omdat ze totaal niet meer gewend waren aan zoveel
ruimte.
In haar herinnering begon het normale leven pas
weer toen haar ouders een andere status kregen,
waardoor er meer zekerheid was en ze ook konden
gaan werken.
Tanja: “Vrijheid is voor mij dat je niet verteld wordt
hoe je moet leven, maar dat je de vrijheid of de ruimte
hebt om dat zelf uit te zoeken. Dat je daarin fouten
mag maken, dat je mag falen en dat je successen mag
hebben. En ook dat er mensen om je heen zijn die je
opvangen op het moment dat je struikelt, of het even
niet weet. Zonder die mensen heb je ook geen vrijheid,
want dan ben je alleen maar bezig met overleven.”

•

foto: bert teunissen

Toninho Norden, nu een dertiger, is 19 als hij voor
het eerst wordt uitgezonden naar Afghanistan. Hij
ziet zichzelf in die tijd een beetje als een straatjongen, iemand die moeilijk gezag accepteert. Afghanistan ervaart hij als heet. Eén uitgestrekte woestijn.
Overal dreiging.
Na een actie rijdt hij met een aantal collega’s terug in
een jeep naar het kamp. Er wordt een grap verteld, ze
lachen. Toninho herinnert zich een knal. Hij wordt
weer wakker in een ziekenhuis in Nederland. Zonder
benen.

nationaal comité 4 en 5 mei
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‘Ik heb mijn
benen verloren
en dat is heel
verdrietig,
maar ik heb er
ook veel goeds
voor teruggekregen.’
Toninho Norden
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De dagen
“

Dan denk ik aan de
mensen die jong
dood zijn gegaan
zoals mijn vrienden
die zijn geëxecuteerd en mensen
die door granaten
zijn getroffen. Je
kan niet iedereen
herdenken, maar
dat probeer je wel.
(Zoran in Vrijheid is een groot
begrip)1

V

an diegenen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben
meegemaakt zwijgen sommigen, maar er zijn ook velen
die erover willen vertellen. Die hun herinneringen willen delen en het verleden blijven bevragen. Hun verhalen
gaan vaak over hun eigen ervaringen, maar ook over hun
kameraden, familieleden, bekenden, buren, de militairen van ver over
onze grenzen. Over mensen die dood zijn – gesneuveld, vermoord – of die
overleefden maar ook jaren na het einde van de oorlog nog littekens dragen. Natuurlijk zullen hun directe getuigenissen en ervaringen geleidelijk verdwijnen en veranderen in verhalen óver hen en hun geschiedenis.
Het persoonlijke verhaal wordt een familieverhaal, een verhaal uit een
groter verband, van meer generaties. De oorlog is niet weg als de laatste
getuige is overleden.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei beschouwt het als een eer om te handelen in de geest van al die mensen die de vraag stelden. En als een opdracht
om zichtbaar te maken dat de ervaringen van de direct betrokkenen doorwerken in onze huidige samenleving en nog altijd diepe betekenis hebben. Binnen families. Maar ook binnen de samenleving als geheel, waar
nieuwe generaties met andere en meer recente oorlogservaringen hun
eigen verhalen en ervaringen meenemen.
Op 4 mei, om acht uur, is het twee minuten stil. In grote verbondenheid
staan in ons land de treinen stil, zwijgt Schiphol, staat de maaltijdbezorger naast zijn of haar fiets en stoppen automobilisten op een parkeerplaats. In honderdduizenden huiskamers kijken gezinnen samen naar de
tv; bijna alle Nederlanders zwijgen. De twee minuten stilte vormen een
moment van grote gezamenlijkheid en van pure individualiteit tegelijk. Iedereen koestert eigen gedachten, besluit aan wie of wat hij of zij denkt;
aan gebeurtenissen van vroeger of aan die van vandaag. En bedenkt vervolgens welk handelen er bij de eigen gedachten hoort.

> 4 mei-herdenking in Enkhuizen.

In het samen herdenken en vieren op 4 en 5 mei voelen mensen zich
sterk met elkaar verbonden, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.2 Het
maakt deel uit van onze identiteit als inwoners van Nederland en geeft
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< 4 mei-herdenking in Enkhuizen.

foto: irene versnel

Onderzoek – De Dodenherdenking raakt iedereen emotioneel.
Jong en oud, met of zonder
oorlogservaring, met of zonder
migratieachtergrond. Dat is een
waardevol gegeven en iets om
voorzichtig mee om te springen. (Constant en in beweging4)

die identiteit verder inhoud.3 We ervaren en definiëren onze gezamenlijke kernwaarden en beseffen, op
deze twee dagen vaak sterker dan op andere, dat vrijheid niet vanzelfsprekend en vrijblijvend is. Dat ze
inzet, onderhoud, steun en ambitie vergt. Symbolen
en rituelen spelen daarbij een belangrijke rol.
Het is van grote betekenis dat 4 en 5 mei zo massaal
worden ervaren en beschouwd als belangrijke dagen
in het jaar. Dagen waarop we niet alleen stilstaan bij
de gebeurtenissen van toen, maar het ook hebben
over het Nederland dat we willen zijn. Een democratische rechtsstaat. Stevig verankerd in een grotere,
multilaterale rechtsorde, verbonden door verdragen
en gebonden aan universele mensenrechten. Een land
dat ruimte biedt voor debat en verschil. Dat open is
over zichzelf en zijn geschiedenis. Op deze dagen
wordt een vorm van gezamenlijkheid ervaren en
geuit waaraan grote behoefte blijkt. We zoeken naar
wat ons verbindt; niet naar tegenstellingen.
De route naar betrokkenheid bij herdenken en vieren
loopt niet uitsluitend via de Tweede Wereldoorlog.
Uit het Vrijheidsonderzoek weten we dat de gedachten
van een groot aantal mensen op 4 mei uitgaan naar
álle oorlogsslachtoffers, wereldwijd, van welke oorlog dan ook.5 Velen blijven herdenken en vieren van
groot belang vinden zolang oorlog en onderdrukking
bestaan. Op 4 mei staat daarbij het respect tonen
voor oorlogsslachtoffers en het bewust stilstaan bij
de gevolgen van oorlog centraal. 5 mei wordt vooral
ervaren als een dag om je te realiseren dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is en waarop aandacht moet
worden gegeven aan thema’s als respect en verdraagzaamheid.6

In Nederland zijn we behoorlijk eensgezind in onze
associaties bij het begrip vrijheid: die draaien vooral
om persoonlijke autonomie. ‘Eigen keuzes kunnen
maken’, ‘zelf bepalen’, ‘kunnen doen en laten en
gaan en staan waar je wilt’, ‘jezelf zijn’. Meer dan
de helft van de mensen geeft een antwoord van die
strekking wanneer hun wordt gevraagd wat het
begrip vrijheid oproept.7 Opvallend weinig mensen
– 6 procent – noemen spontaan dat ze vrij van oorlog zijn. Dat beeld kantelt echter wanneer het gaat
om de belangrijkste voorwaarden om in vrijheid te
kunnen leven. Het meest gegeven antwoord: ‘Niet
bang hoeven zijn voor (oorlogs)geweld of onderdrukking’.8
Het is logisch dat maar weinig mensen onmiddellijk de oorlog noemen als ze over hun eigen vrijheid
nadenken. Weinigen hebben zelf nog meegemaakt
hoe het is om in een oorlog, in onvrijheid en onder
de dodelijke willekeur van een dictatuur te leven.
Toch is de Tweede Wereldoorlog het morele ankerpunt en het referentiekader voor veel oordelen en
opvattingen.9

•
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En dan:
Covid-19
zou in ieder
geval een ander
jaar worden dan anders.
Het voelde alsof er, 75 jaar na de
bevrijding, een hoofdstuk zou
worden afgesloten om weer aan
een nieuw te kunnen beginnen.
2020 was het laatste jubileumjaar waarin we naar de bevrijders
zouden kunnen luisteren, naar
mensen uit het verzet, naar mensen die teruggekomen waren uit
de kampen en van overzee.
Vanaf augustus 2019 werd door
heel Nederland het spoor van de
bevrijding gevolgd,
met bijzondere manifestaties en
herdenkingen. De maand voorafgaand aan de 4e mei zou de
Maand van de Vrijheid worden.
De aanloop naar 75 jaar vrijheid
leidde tot een andere manier van
reflecteren op het verleden. Tot
het nemen van verantwoordelijkheid voor wat wij als land hebben
gedaan, of nagelaten.
De minister-president maakte
excuses voor het overheidshandelen tijdens de oorlog, op de
dag waarop de Holocaust werd
herdacht, met de laatste overlevenden nog onder ons.
Koning Willem-Alexander maakte
in Indonesië excuses voor het

foto: patrick van emst

2020

< Nationale Herdenking
op de Dam, 2020.

excessief geweld aan de kant van
Nederland tijdens de dekolonisatiestrijd.
En toen verlamde vanaf maart
COVID-19 de samenleving. Al snel
werd duidelijk dat grote bijeenkomsten, zoals de Dodenherdenking op de Dam en herdenkingen
op andere locaties, niet door
zouden kunnen gaan. Net zoals de
Bevrijdingsfestivals.
Tegelijkertijd stond voor velen
vast: er moest wel een Dodenherdenking zijn. Alleen de vorm
moest anders. Naar wij hopen
slechts eenmalig, want de Dodenherdenking is een moment
in de tijd voor iedereen: samen,
gezamenlijk, gelijkwaardig.
Juist in deze afwijkende periode
waren de stilte van de Dam, de
leegte in de Kerk, de duizenden
bloemen bij de monumenten
door heel Nederland buitengewoon indrukwekkend. Juist nu ervoeren veel mensen de toespra-

ken op de Dam en in De Nieuwe
Kerk als duidelijk, waarschuwend,
bemoedigend.
Ook de diverse nieuwe initiatieven om te herdenken en te vieren
die in de samenleving ontstonden, lieten zien welke behoefte
aan troost en gezamenlijkheid
er leeft, hoezeer rituelen worden gekoesterd, hoeveel belang
mensen hechten aan het nemen
van verantwoordelijkheid en het
zorgen voor elkaar.
Het COVID-19-virus openbaarde
de kwetsbaarheid van een samenleving als de onze, maar
tegelijkertijd onze kracht. Zeker
ook op 4 en 5 mei, die intenser
werden beleefd dan in veel andere jaren.
Welke betekenis heeft vrijheid in
het licht van het virus? Vrijheid is
niet absoluut. De vrijheid van de
één eindigt maar al te gemakkelijk waar de vrijheid van de ander
begint.
Het vrijheidsbegrip houdt dus
verantwoordelijkheid in: voor elkaar, voor het grotere geheel dat
een samenleving is.
De zorg die wij in deze tijd voor
elkaar hebben is een uitdrukking
van die verantwoordelijkheid.

•
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Nationale Herdenking op 4 mei 2019.
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Voortbouwen

H

et Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft
als taak om richting, inhoud en vorm
te geven aan herdenken en vieren en
aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
Zo werd het bij zijn instelling in 1987 vastgelegd. Het
comité heeft de opdracht en de ambitie om alle mensen in Nederland bij 4 en 5 mei te betrekken.
De wijze waarop het comité dat doet evolueert op
basis van nieuwe inzichten, suggesties, inspiratie en
initiatieven vanuit de samenleving. Iedere vijf jaar
kijken we terug en blikken we vooruit om te bepalen
of onze wijze van herdenken en vieren nog aansluit
op de behoeften en verwachtingen in de samenleving.
Deze meerjarenbeleidsvisie bouwt voort op de toekomstvisie Kom vanavond met verhalen uit december
2015. Het comité maakte toen de volgende keuzes,
waarvan de meeste zijn gerealiseerd:

> Individuele verhalen centraler stellen om zo dieper door te dringen in wat oorlog is; bijvoorbeeld
door middel van de beelden die bij de kransleggingen op de Dam getoond worden laten zien hoe de
nieuwe generaties de oudere eren en waarderen.

> 4 en 5 mei beter met elkaar verbinden: zonder de
doden te herdenken geen werkelijke bevrijding;
zonder bevrijding geen vrijheid.

> Het vieren van de vrijheid, bijvoorbeeld op de
Bevrijdingsfestivals, meer inhoud en betekenis
geven.

> Duidelijk laten zien dat de twee minuten stilte om
acht uur op de Dam, met de koning en de koningin
als eerste kransleggers, niet de enige, centrale gebeurtenis is op 4 mei. Dat de Nationale Herdenking
bestaat uit honderden herdenkingen in het hele
land, waaraan duizenden en duizenden mensen
deelnemen.

> Duidelijker benoemen wat en wie we herdenken.
We noemen de Joden, Roma en Sinti die werden
vervolgd, en de onvoorstelbare aantallen mensen
die werden vermoord.

> De mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt
blijvend een centrale plaats geven tijdens de herdenkingen: in De Nieuwe Kerk en bij het leggen van
de kransen.

> De overgang van de eerste naar de volgende generaties duidelijk maken, bijvoorbeeld door een
gezamenlijke kranslegging op de Dam van de eerste generatie samen met nieuwe generaties.

> Een dringend beroep doen op de politiek verantwoordelijken, werkgevers en werknemers om van 5
mei een vrije dag, een Dag van de vrijheid te maken.

> Het onderstrepen van het belang van educatie om
de geschiedenis van de oorlog te begrijpen en het
belang van vrijheid en democratie te kennen.

> Samenwerking binnen de sector stimuleren, innovatie en publieksbereik bevorderen en op zoek
gaan naar nieuwe initiatieven en rituelen.
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< Theater Na de Dam
met Wende Snijders
en Typhoon, 2015.

foto: jaap reedijk
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foto: freek van den bergh / anp

Nationale Kinderherdenking in Madurodam, 2017.

Onderzoek – Herdenkingsrituelen vormen de schakel tussen het
verleden en de betekenis die in
het heden aan dat verleden wordt
gegeven. Het is dus van groot
belang om voeling te houden met
die steeds weer veranderende
betekenisgeving in de samenleving; om de uitvoering, context
en uitwerking van het ritueel op
elkaar te laten aansluiten en in
evenwicht te houden. (Constant
en in beweging10)

Kom vanavond met verhalen was – en is – ook een uitnodiging aan de samenleving. Het Nationaal Comité
kan alleen goed functioneren in een omgeving
waarin heel veel andere mensen en organisaties initiatieven nemen en samenwerken. Lokaal of nationaal;
tijdelijk of langdurig.
De afgelopen jaren zien we door het hele land nieuwe
initiatieven op 4 mei ontstaan, zoals de Kinderherdenking, Jongerenherdenking, Open Joodse Huizen,
Huizen van Verzet en Theater Na de Dam. Dit zijn
plekken waar de individuele verhalen worden verteld.
De afgelopen jaren heeft de NOS steeds meer (goed
bekeken) uitzendingen en verdiepende programma’s
gemaakt over wat er op 4 en 5 mei gebeurt. Neem de
Nacht Na de Dam bijvoorbeeld, waarin vanuit Wageningen ter markering van de overgang van 4 naar 5
mei het vuur van de bevrijding wordt ontstoken. Of
neem de uitzending van de 5 mei-kinderlezing en de
5 mei-lezing aan het begin van Bevrijdingsdag, waar
de provincies veel liefde en energie in steken. Andere
landelijke en regionale media leveren een vergelijkbare bijdrage met speciale bijlagen en verhalen, digitale
producties, uitzendingen en gesprekken. Helemaal
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“

Het is moeilijk om in een
nieuw land weer iets te
kunnen opbouwen en
echte vrijheid te ontdekken. Dat is iets wat ik altijd tegen mijn kinderen
probeer te zeggen. Ik
had die vrijheid wel. Op
een moment ben ik die
kwijtgeraakt en die heb ik
weer gevonden in Nederland. En ik denk dat dat
anders is dan voor mijn
dochter die hier is geboren en denkt: oké, fijn die
vrijheid, maar dat is toch
vanzelfsprekend?
(Senad in Vrijheid is een groot begrip11)

foto: gemeente heerenveen

In de Sefaat Camii moskee in Heerenveen
genoten op 5 mei 2018 tientallen gasten
van een Vrijheidsmaaltijd verzorgd door
vrijwilligers van de moskee.

in het 75e jaar na de bevrijding, waarin veel media ook
het spoor van de bevrijding in de tijd en door het land
volgen.
De Bevrijdingsfestivals richten zich sterker op inhoudelijke thema’s. De Ambassadeurs van de Vrijheid,
door Defensie in helikopters van festival naar festival
gevlogen, komen niet alleen optreden en bereiden
zich gedegen voor. Ze reizen naar plaatsen van onvrijheid, bijvoorbeeld naar een voormalig concentratiekamp, en vertellen wat oorlog en vrijheid voor
hen betekenen. Zo krijgt hun rol als ambassadeur een
duidelijke inhoudelijke invulling.
Ook op 5 mei zien we nieuwe initiatieven ontstaan.
De Vrijheidsmaaltijden bijvoorbeeld, geïnitieerd
door het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Deze zijn
een perfecte illustratie van wat het Nationaal Comité
voor ogen heeft: de ontmoeting van mensen met heel
verschillende achtergronden die elkaar niet of niet
goed kennen. Juist samen eten aan tafel biedt de gelegenheid om verhalen uit te wisselen, met vrijheid
als rode draad. Dat leidt tot waardevolle gesprekken
over persoonlijke vrijheid en over de democratische
rechtsstaat die onze waarden beschermt en onze
rechten waarborgt, tussen mensen die naar elkaar
luisteren.
Indrukwekkend zijn, naast de herdenkingen op 4 en
5 mei, de Nationale Herdenking van de capitulatie
van Japan op 15 augustus 1945, de Nationale Holocaust Herdenking op de laatste zondag in januari, de
herdenking van de Februaristaking, die van de bombardementen op Rotterdam, Nijmegen, Market Garden – en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook
worden er talloze boeken met persoonlijke verhalen
of oorlogsgeschiedenissen van kleine gemeenschappen uitgebracht. Tweede en derde generaties zijn op
zoek naar de geschiedenis van de eigen familie en de
eigen omgeving. Diverse theaterproducties en toneelstukken zagen het licht – met Soldaat van Oranje als
de bekendste titel. Oorlogs- en verzetsmusea maken
nog steeds een groei en verdere professionalisering
door. Een bezoek aan een oorlogsmuseum is voor veel
scholen inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma.

•
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oor Nederland begon de Tweede
Wereldoorlog op 10 mei 1940, en eindigde hij op 5 mei 1945. Natuurlijk
is de datum van 5 mei deels symbolisch. Het zuiden van Nederland was
al in het najaar van 1944 bevrijd en veel regio’s in het
noorden al in het voorjaar van 1945. Verder hebben
zich ook na 5 mei 1945 op Nederlands grondgebied
nog gevechtshandelingen voorgedaan, zoals op de
Dam in Amsterdam op 7 mei, waar meer dan dertig
mensen werden doodgeschoten. Op de Waddeneilanden Texel en Terschelling was de oorlog tot ver in mei
nog steeds niet voorbij. In het Aziatische deel van het
Koninkrijk eindigde de Tweede Wereldoorlog pas op
15 augustus 1945. Toch kunnen de meeste Nederlanders 5 mei moeiteloos omarmen als de dag waarop we
in Nederland de bevrijding en de vrijheid vieren.

ontdaan. Hoe genormaliseerd werd wat abnormaal is,
in alle omstandigheden.
Een belangrijk deel van Nederland hoopte net als in
de Eerste Wereldoorlog neutraal te kunnen blijven.
Slechts een klein deel was bereid mensen op de vlucht
te helpen; de grenzen gingen dicht. Men zag wat er net
over de grens gebeurde, was daar soms bezorgd, soms
onverschillig over, maar het bleef vaak bij toekijken.
Oorlogen kunnen alleen begrepen worden als we ook
naar die ontwikkelingen durven kijken.

In werkelijkheid – en dat wéten we, maar we zijn ons
er wat minder van bewust – beginnen oorlogen veel en
veel eerder dan hun officiële uitroeping suggereert, en
eindigen ze voor sommigen misschien wel nooit.

Nu, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog,
is Nederland een complexe en dynamische samenleving, waarin een groot beroep wordt gedaan op het
individu om zijn of haar eigen weg te vinden. Er is
een groeiende verscheidenheid.13 De wortels van één
op de vijf Nederlanders liggen elders. Ook zien we een
grotere sociale en culturele variëteit in leeftijd, opleiding en waardeoriëntatie.14

In de van licht naar donker verschuivende jaren vóór
de Tweede Wereldoorlog zag de wereld hoe de pogingen om in Duitsland een democratische rechtsstaat
op te bouwen erodeerden en werden gesaboteerd.
Hoe woorden, daden en symbolen, massamedia en
massale gebeurtenissen werden ingezet en gemanipuleerd om hele bevolkingsgroepen – Joden, Roma
en Sinti – te ontmenselijken, buiten de samenleving
te plaatsen. Hoe de kiem werd gelegd voor de massamoord op al die mensen die van al hun rechten waren

Zo is Max Wolff bij tientallen herdenkingen en vieringen aanwezig geweest, maar heeft hij zich zelf
nooit van de oorlog bevrijd gevoeld. Tot in tweede,
derde, misschien vierde generaties laat een oorlog
littekens achter. Ook daar zal het comité blijvend, en
met veel zorg, aandacht aan besteden.

Als we spreken over zaken die Nederland typeren,
dan gaat het vaak over tolerantie, verdraagzaamheid,
gelijkwaardigheid. Maar deze begrippen zijn niet
vanzelfsprekend, en hebben door de jaren heen verschillende betekenissen gehad. Tolerantie tegenover
andersdenkenden of andersgelovigen was lang de

< In 1938 komen 25 jonge Joodse vluchtelingen uit Duitsland aan in Naarden. Zij
worden daar opgevangen in een weeshuis.
> Mensen op de vlucht voor de schietpartij
foto: beeldbank wo2 / niod

foto: beeldbank wo2 / niod

op de Dam, 7 mei 1945.
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minst slechte manier om conflicten te vermijden –
niet een diepgevoelde overtuiging. Gelijkwaardigheid
voor de wet en in de praktijk tussen mannen en vrouwen bestaat nog maar een paar decennia, en is ook
lang niet overal en altijd gerealiseerd en gegarandeerd.
Gelijkwaardigheid tussen mensen van welke seksuele
geaardheid dan ook is nog recenter, met vergelijkbare
kanttekeningen. Veel nieuwkomers worden met argwaan bekeken en beschreven met woorden die niet
bepaald tolerant en empathisch zijn. De strijd tegen
racisme en discriminatie blijft urgent.
We spreken tegenwoordig over de bubbles waarin
mensen leven, en al is de term nieuw: er zijn altijd
bubbles geweest. Vroeger noemden we die zuilen. Maar
de vergelijking gaat niet helemaal op; zuilen waren
diverser en gevarieerder, groter en minder beperkend.
De muren die nu tussen groepen worden opgetrokken lijken steeds dikker en de eigen werkelijkheid
wordt volop gekoesterd. Het lijkt erop dat de neiging
om geïnteresseerd te zijn in de ander buiten de eigen
leef- en denkwereld afneemt. De eigen zin doordrijven
is makkelijker dan ruimte geven. In debatten wordt
niet zelden het vermogen gemist echt naar elkaar te
luisteren en wordt er sneller een oordeel gevormd dan
dat er consensus wordt bereikt. De samenleving oogt
op sommige momenten ongelukkig en ongemakkelijk.
Eerder gefragmenteerd dan één.
Tegelijkertijd constateren wij in de onderzoeken die
wij hier citeren dat er een duidelijke behoefte is aan
gezamenlijkheid en saamhorigheid, aan mogelijkheden om samen te bouwen aan wat Nederland is, en
dat er een zeker optimisme leeft over wat er dan tot
stand kan worden gebracht.
Mogelijk is dat een reactie op een andere, misschien
wel synchroon lopende trend: die van de groeiende
onzekerheid over de richting die de samenleving
opgaat en over de kaders waarbinnen de zo hoog
geachte vrijheid kan en moet worden vormgegeven.16
Grote sportevenementen en dagen als Koningsdag
vervullen het verlangen naar gezamenlijkheid, maar
4 en 5 mei doen dat nog het meest uitgesproken.17
Juist deze dagen bezitten het vermogen om mensen
samen te brengen, doordat hier de waarden van
saamhorigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid
samenkomen.

•

Hakim Radwan houdt de 5 meikinderlezing in Almere, 2019.
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foto: chris van houts

Onderzoek – De sleutel tot
werkelijke betrokkenheid van
jongeren is niet zozeer popularisering van bestaande rituelen,
als wel het serieus nemen van
hun perspectief. (Constant en in
beweging15)
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Jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan
een ander stellen
Remco Campert schreef dit in 1970.18 Ook het
herdenken en herinneren van het verleden en het
vieren van vrijheid begint met het stellen van vragen.
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Vragen

B

ij het stellen van een vraag aan jezelf,
aan anderen, hoort de openheid en
het vermogen om naar anderen te
luisteren. Empathie en nieuwsgierigheid zijn belangrijke begrippen, de
basis voor gezamenlijkheid. Het comité beoogt dat
iedereen die zich met Nederland verbonden weet,
zich uitgenodigd voelt actief aan de herdenkingen en
vieringen mee te doen en zich bij deze gelegenheden
thuis te voelen. Ongeacht afkomst, leeftijd, kleur,
geboorteplek. Inclusiviteit en mede-eigenaarschap
zijn daarbij de achterliggende uitgangspunten.
Wij doen dat zelfbewust, trots op het land dat Nederland wil zijn: vrij en democratisch, een rechtsstaat
die de principes van vrijheid en gelijkheid kent,
eerbiedigt en viert, onderdeel is van een grotere internationale rechtsorde. Een open en nieuwsgierige
samenleving die durft te leren van het verleden omdat zij ook de onaangename kanten onder ogen durft
te zien. Die luistert, en het gesprek aangaat.
Luisteren naar elkaars verhalen biedt nieuwe inzichten
en opent de weg naar een beter wederzijds begrip. Naar
het besef dat de Tweede Wereldoorlog een veelomvattende oorlog was die heel veel verder ging dan de

Onderzoek – Een van de kwesties die de komende
tijd aan de orde zullen zijn, betreft de mate waarin
we het eigen verleden onder ogen kunnen zien. Het
verleden in het Nederlands-Indië van destijds bijvoorbeeld, maar ook ons handelen elders in de wereld en op eigen grondgebied. We zien in feite dat de
meeste Nederlanders het op dit vlak niet zo oneens
zijn met elkaar. (De stand van vrijheid 20)

“

Vrijheid is [….] ook dat er mensen om
je heen zijn die je opvangen op het
moment dat je struikelt, of het even
niet weet. Zonder die mensen heb je
ook geen vrijheid, want dan ben je alleen maar bezig met overleven.
(Tanja in Vrijheid is een groot begrip)19
Nederlandse grens. Dat in bijna iedere familie, op welk
continent deze ook zijn wortels vindt, verhalen worden verteld – of verzwegen – die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat mensen die vanuit
conflictgebieden hierheen komen, weten wat geweld,
onderdrukking en onvrijheid zijn, misschien wel beter
dan naoorlogse generaties die hier geboren zijn.
Het comité heeft al eerder vastgesteld dat mensen
die niet dezelfde geschiedenis hebben, goed in staat
zijn om de vrijheid die ze delen samen te koesteren.
Ook toont onderzoek aan dat een grote meerderheid
van de inwoners van Nederland 4 en 5 mei belangrijk
vindt, ongeacht geslacht, leeftijd en opleiding. Het
betekent niet dat iedereen naar een herdenking gaat
of kijkt, of naar een monument of festival gaat. Wel
hecht men aan de twee dagen en vindt men ze voor
Nederland in zijn geheel van belang. Voor mensen
met een vlucht- of migratieachtergrond geldt dat net
zo. Ze willen graag meedoen en voelen zich sterker
bij Nederland betrokken als zij zich deel voelen van
herdenken en vieren. Hier ligt een belangrijke sleutel
voor echt samen leven.

•
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foto: marco de swart

et comité zoekt
voortdurend
naar antwoorden
op de vraag hoe we
herdenken, herinneren
en vieren het beste
vorm en inhoud geven.
De volgende vijf jaren
concentreren we
ons op de volgende
aandachtspunten,
naast continuering en
uitbouw van wat we al
hebben gerealiseerd.
< Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 2019.
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foto: beeldbank wo2 / verzetsmuseum amsterdam

Familieverhalen
Nu steeds minder mensen zelf hun eigen getuigenissen kunnen uitdragen, wordt het nog belangrijker
dat volgende generaties deze rol overnemen en verhalen blijven vertellen over de oorlog, de aanloop
ernaartoe en de gevolgen na afloop. De oorlog werkt
immers lang door, tot ver in de levens van de volgende generaties. Met de familieverhalen die worden
doorgegeven en door iedere generatie zelf worden
hertaald, dringen we het diepste door in wat oorlog
en onvrijheid zijn.
Dit van generatie op generatie overbrengen van de
verhalen wordt een centraler element in de herdenking op de Dam en de voorafgaande bijeenkomst in
De Nieuwe Kerk. Het individuele verhaal is door zijn
kracht en emotionele lading vaak een beter instrument dan het wat abstracte, grotere verhaal, al zullen
we de kleinere verhalen altijd in het licht van de grotere achtergrond beschouwen.
Wij willen ook meer ruimte maken voor de verhalen
die niet meteen in ieders geheugen leven. De verhalen
van burgerslachtoffers over de willekeur en het toeval
die diepe wonden achterlieten in families en gemeenschappen – wonden die maar moeilijk helen en altijd
zichtbaar en voelbaar blijven. Soms waren burgers
doelgericht slachtoffer van wraakzuchtig moorddadig
handelen, zoals de meer dan 650 jongens en mannen
die in oktober 1944 bij een razzia in Putten werden opgepakt en afgevoerd; 552 kwamen uiteindelijk om het
leven. Soms gaat het om doden en gewonden die vielen
door fouten, zoals de bijna achthonderd doden die op
22 februari 1944 vielen bij een Amerikaans zogeheten
‘vergissingsbombardement’ op Nijmegen, Arnhem,
Deventer en Enschede; onder hen 24 kleuters van de
Nijmeegse Montessorischool. En soms ook betreft het
‘toevallige’ slachtoffers bij gevechten of andere oorlogshandelingen, zoals de meer dan 40 doden in de molen
bij Westkapelle, toen de dijken kapot werden gebombardeerd om de Duitsers van Walcheren te verdrijven.
De pijn en het verdriet veroorzaakt door willekeur en
het noodlot is ook bij huidige generaties nog aanwezig. En juist deze verhalen verbinden de gebeurtenissen uit de jaren ’40-’45 ook met oorlogsgeweld van
later en van nu.

Verbinden
Het comité wil bereiken dat iedereen in Nederland
zich uitgenodigd voelt bij het herdenken en het
vieren van vrijheid. Nieuwe generaties hechten aan
herdenken en vieren, maar geven aan dat voor hen
een herdenking begrijpelijk en invoelbaar moet zijn.
Ze hebben er behoefte aan zich te kunnen voorstellen
wat het betekent om in oorlog te leven. Ook vragen zij
om een inclusieve vorm van herdenken.21 Mensen met
een vlucht- of migratieachtergrond hebben respect
en waardering voor 4 en 5 mei en zoeken naar vormen
om zich, met hun eigen geschiedenis en ervaringen,
te kunnen verbinden met het herdenken en vieren
in Nederland.22 Wij willen daarom de verschillende
onderdelen van de herdenking en viering zo vormgeven dat ze ook begrijpelijk en aansprekend zijn voor
nieuwe generaties en nieuwe groepen – voor iedereen
binnen de grenzen van wat Nederland is. Daarbij
gaat het om een verbinding van eigen ervaringen en

“

Nee… Je leeft echt op afstand mee
met wat er in Irak gebeurt. Dan is
vieren niet het goede woord. Hooguit
reflectie op wat vrijheid zou kunnen
betekenen, waarom het belangrijk is
en wat daarvoor nodig is.
(Soma in Vrijheid is een groot begrip23)
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< Een boer zit op het puin van het verwoeste
Putten, oktober 1944.

geschiedenissen aan de Nederlandse oorlogsgeschiedenis en aan de nationale herdenking en viering van
vrijheid.

Holocaust
De gruwelijke, grootschalige moord op naar schatting 6 miljoen Joden en 500.000 Roma en Sinti heeft
een schaal die ons voorstellingsvermogen ver te
boven gaat. De vervolging begon in de eigen, voorheen vertrouwde omgeving, waarna grootschalige
moordpartijen plaatsvonden, veelal in Oost-Europa:
in gaskamers en met massale schietpartijen. Naar
schatting zijn 102.000 Nederlandse Joden vermoord
en nog eens 2000 omgekomen als gevolg van vervolging; vergeleken met andere landen gaat het daarmee
om een veel groter aandeel van de Joodse bevolking.
Dit feit alleen al geeft ons de plicht de Holocaust
blijvend een belangrijke plaats in onze herdenking
op 4 mei te geven, en steeds te zoeken naar de beste,
meest respectvolle manier om dit te doen. Het is van
groot belang de Holocaust niet te beschouwen als een

foto: beeldbank wo2 / verzetsmuseum amsterdam

De Joodsche Wijk in Amsterdam, 1943.

34
afgerond, voltooid verleden, horend bij een oorlog
die allang achter de rug is. Daarvoor is de pijn te omvangrijk en zijn de littekens – tot in iedere volgende
generatie – te diep. Daarvoor is de angst voor een vorm
van herhaling te groot. Er is nog steeds sprake van
antisemitisme en antiziganisme en onaanvaardbare
uitingen en gedragingen steken weer vaker de kop op.
Het haast onvoorstelbare van deze moord, de verraderlijke creatie van een zo meedogenloze infrastructuur van de dood, mag nooit betekenen dat we geen
woorden proberen te geven aan wat er is gebeurd.
Premier Rutte bood op zondag 26 januari 2020 tijdens
de Nationale Holocaust Herdenking zijn excuses aan
“voor het overheidshandelen van toen, nu de laatste
overlevenden nog onder ons zijn”. Volgens Rutte is de
Nederlandse regering in de oorlog tekortgeschoten
als “hoeder van recht en veiligheid”.24

nationaal comité 4 en 5 mei

Het comité realiseert zich ten diepste dat wij allemaal
de opdracht hebben om een makkelijk gezegd ‘dit
nooit weer’ te vertalen in dagelijks handelen, denken
en voelen. Om ons teweer te stellen. Ons te realiseren
welke woorden we gebruiken – want dit soort misdaden beginnen met woorden, met het wegzetten van
anderen, met het bouwen van vijandsbeelden. Om ons
te realiseren hoe we ons verhouden tot ieder ander als
individu en als drager van identiteit, religie, ideologie.
Om met eerbied te luisteren naar de namen van de
slachtoffers als ze worden voorgelezen. Hen via foto’s,
zoals nu dagelijks door bijvoorbeeld het Auschwitz
Memorial worden verspreid, in de ogen te kijken.
Onverschilligheid is nooit het antwoord, op geen enkel moment, in geen enkele omstandigheid, bij geen
enkele groep mensen. Herinneren en levend houden
vallen samen.

foto: birthe kulik

De Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam, 2018.
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< De bevolking van
Indonesië wilde na de
foto: nederlands instituut voor militaire historie / collectie rups

Tweede Wereldoorlog
onafhankelijkheid en
op verschillende plekken, zoals in Soerabaja,
werd door middel van
grote aanplakbiljetten de
roep om vrijheid kracht
bijgezet.

Pijnlijke kanten van de geschiedenis
De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederland toen
mensen na de capitulatie van Duitsland hun vrijheid
terugkregen. Dit dankzij de inzet van onder anderen
Engelse, Canadese, Amerikaanse en Poolse militairen:
jonge mensen die misschien niet eens wisten waar
Nederland lag en die nu hier in hun graven rusten. En
dankzij Nederlanders die in verzet kwamen. De SovjetUnie speelde een cruciale rol in de bevrijding door
nazi-Duitsland te verslaan in Midden- en Oost-Europa.
Op 15 augustus capituleerde ook de Japanse bezetter
van wat toen Nederlands-Indië heette. In dit deel van
het koninkrijk bracht dat echter geen vrijheid, maar
volgde een bloedige dekolonisatiestrijd. Nederland
onthield Indonesië in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de vrijheid die het zelf had teruggekregen en
trad in dit conflict op met vaak excessief geweld.
Koning Willem-Alexander zei op 10 maart 2020, tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië: «Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren
wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken
van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses
overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn
en het verdriet van de getroffen families generaties
lang voelbaar blijven.»

Een brede en verbindende blik zoals door de koning
verwoord betekent daadwerkelijke aandacht voor
deze periode uit onze geschiedenis. Voor de constatering dat Nederland in die tijd aan de verkeerde
kant van de geschiedenis stond. Het laat zien dat we
in Nederland moeten durven reflecteren op de dekolonisatiestrijd; een periode in de geschiedenis waar
Nederland niet trots op kan zijn en waarover we als
samenleving daarom veelal zwegen.
Het comité wil zich inzetten om woorden en vormen te vinden om met elkaar over deze pijnlijke periode te kunnen spreken, en om te kunnen herdenken. Daarbij is het van belang dat iedereen, veteraan
uit deze oorlog of burgerslachtoffer in het conflict,
een passende plaats vindt tijdens de herdenking.
Een eerlijke, kritische reflectie op het verleden
draagt bij aan de gezamenlijke, niet-eenzijdige beleving van vrijheid. Het comité zal werken aan manieren om dit deel van de Nederlandse geschiedenis
een plaats te geven, met de woorden van de koning
als fundament.

Verzet
Verzet begint, zoals Remco Campert schreef, met
het stellen van een vraag. We kunnen niet genoeg
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stilstaan bij en waardering hebben voor die mensen
die ‘nee’ zeiden tegen de bezetter, omdat zij niet in
onvrijheid wilden leven, niet wilden meewerken aan
de omvorming van Nederland naar een nationaalsocialistische (deel)staat of niet wilden buigen voor
de Japanse bezetter. Voor de koeriers en de mensen
die saboteerden en aanslagen pleegden, mensen op
de vlucht hielpen onderduiken, geallieerde piloten
hielpen wegkomen, illegale bladen maakten en rondbrachten of andere grootse, grote en kleine daden
verrichtten. Ze strooiden zand in de raderen of ontwrichtten de hele machinerie van de bezetter. Dag in
dag uit of een enkele keer, in dat complexe geheel van
verzet en illegaliteit.
Zij waren hun leven niet zeker. Ze wisten niet wie hen
voor een klein beetje geld of gunsten of uit afgunst
zouden willen verraden, maar vermoedden wel wat
hen te wachten zou staan als ze zouden worden opgepakt. Velen werden inderdaad verraden of van straat
geplukt, gemarteld, geëxecuteerd of vernederd en
vermoord in concentratiekampen.

Vrijheid verdiepen
Op 5 mei vieren we vrijheid in de dubbele betekenis
van het woord: we zijn sinds 1945 vrij van oorlog en
daarom zijn we vrij om ons eigen handelen te bepalen.
Die dubbele vrijheid is niet vanzelfsprekend en ook
niet vrijblijvend. In Nederland heeft men zeggen-

schap maar ook verantwoordelijkheid. En we zijn niet
alleen, maar geven gezamenlijk vorm aan vrijheid.
Jong en oud vertellen ons dat zij graag uitgedaagd
willen worden om die zeggenschap, verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid inhoud te geven. Het
comité wil daarom (nog) meer inhoud geven aan 5 mei
door mensen op te roepen en uit te dagen om zelf met
de thema’s vrijheid, onvrijheid en oorlog aan de slag
te gaan. Vrijheid vergt namelijk wat. Inzet, energie.
Het besef dat vrijheid en vrede geen natuurlijke staatvan-zijn is, vraagt aandacht.

“

•

Zeggen het verleden nu
wel te kennen is veelal
een weigering om er
kennis van te nemen.
En wie zijn verleden
niet kent, is niet zozeer
gedoemd het te herhalen, als wel is hij gedoemd niet te weten
wie hij is.
(Arnon Grunberg, De Nieuwe Kerk,
4 mei 202026)

> Op de Bevrijdingsfestivals kunnen bezoekers
in gesprek gaan met Nederlandse veteranen.

foto: veteraneninstituut

Hun lot verplicht ons – op z’n minst – de geschiedenis onder ogen te zien en niet slordig om te gaan met
de vrijheden die wij nu hebben. En om onszelf de
vraag te stellen: Wat zou ik doen? Met meteen daaropvolgend: Wat kan ik doen?

nationaal comité 4 en 5 mei
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“

Het begrip vrijheid verdient meer aandacht, door het te
bevragen: wat is vrijheid? Wat is de vrijheid die we vieren?
Welke vrijheid – verleden, heden, toekomst? En door mensen
te vragen en uit te dagen zelf en met elkaar het gesprek over
vrijheid aan te gaan en het begrip betekenis te geven.
(Verslag van ‘het Gesprek met 100’ 27)
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Vrijheid,
democratie,
rechtsstaat
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“

Een democratie is een onrustig bezit, altijd gevuld
met meningsverschil en activisme, ook, en tot in
hoge mate juist, als zij prima functioneert.
(Tamar de Waal in Tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid, 201928)

N

atuurlijk kunnen wij discussiëren
over wat de rechtsstaat precies is, hoe
wij hem vormgeven. Debat en discussie zijn daarbij van grote waarde. Er
is echter een wezenlijke ondergrens
die juist níet het resultaat is van discussie en debat.
Die ondergrens ligt besloten in het besef dat de wereld van de democratie vol zit met spanningen. Het
schuren en de spanningen hoeven (en kunnen) niet
worden vermeden of weggehaald, maar horen er
onlosmakelijk bij. Democratie leidt onvermijdelijk
tot stevige discussies en teleurstellingen.
De kern van de rechtsstaat is nu juist dat we een
geweldloze omgang met die spanningen zoeken;
simpelweg omdat we alleen onder die voorwaarde
een gezamenlijke toekomst kunnen hebben in een
wereld die onvermijdelijk verdeeld is. De rechtsstaat
biedt hiertoe een systeem van politiek machtsevenwicht, en erkenning van de menselijke waardigheid
en de daaraan verbonden fundamentele rechten zoals
tot uitdrukking gebracht en erkend in de Grondwet
en mensenrechtenverdragen. Zoals de vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

foto: phil nijhuis / anp

Ook hier geldt dat onverschilligheid de rechtsstaat
uiteindelijk kan uithollen. Dat de eigen zin doordrijven en niet luisteren naar anderen uiteindelijk schade
veroorzaakt aan wat wij samen willen zijn.

< Minister-president Mark Rutte ontsteekt
het Bevrijdingsvuur in Almere, 5 mei 2019.

Het tegengaan van onverschilligheid vergt inzet,
betrokkenheid, onderhoud, misschien zelfs wel
strijdbaarheid. Het is een project dat nooit af is en de
inzet van zoveel mogelijk mensen verdient. Waarde
en betekenis worden scherper gezien juist als we aan
de oorlog terugdenken, toen geweld en willekeur
heerste, een moorddadig regime (gevormd door
mensen) Joden, Roma en Sinti wegvoerde en er geen
sprake was van een rechtsstaat zoals wij die nu kennen. Een tijd waarin de meeste mensen van dag tot
dag moesten zien te overleven, in plaats van volop te
leven, zoals ze nu (kunnen) doen. Waarin slechts één
opvatting werd getolereerd en verzet levensgevaarlijk
was.
Wij zijn ver weg van die tijd, maar moeten ons juist
daarom realiseren dat de opdracht die wij hebben
gekregen van de mensen die toen vochten en zich
verzetten of het ultieme offer van hun leven brachten, niet aan betekenis mag verliezen. Niets van wat
wij zijn en wat wij kunnen is – op de langere termijn
– vanzelfsprekend. Vrijheid krijgt pas echt betekenis
als we ons realiseren wat onvrijheid is. Daarom pleit
het comité er ook voor om van 5 mei de Dag van de
vrijheid te maken. Een jaarlijkse vrije dag waarop we
de afwezigheid van oorlog vieren, en we ons realiseren dat we leven in een democratische rechtsstaat
zoals we die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog kennen. Dan verandert de nieuwe vrije dag
in een dag waarop wij werken. Aan vrijheid, zonder
vrijblijvendheid.

nationaal comité 4 en 5 mei
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en chris van houts
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Verslag – De betrokkenheid bij
herdenken en vieren in het algemeen zal toenemen als mensen
zelf participeren in plaats van dat
ze als consument iets ondergaan.
In plaats van een boodschap zenden, werkt het beter om te vragen
en uit te dagen. (Verslag van ‘het
Gesprek met 100’29)
Zoeken naar antwoorden op de
vraag hoe we het beste herinneren, herdenken en vieren is een
dynamisch proces. Het is ook,
gegeven het bovenstaande, een
complex proces. Wij omarmen die
complexiteit graag, op zoek naar
oplossingen en voorstellen, samen
met de samenleving in al haar
geledingen. Het comité wil daarbij
expliciet ‘Nationaal’ zijn – niet in
de hiërarchische betekenis, handelend vanuit bestuurlijk-politiek
Den Haag of hoofdstad Amsterdam, maar nationaal in zijn betekenis van het hele land omvattend
en samenbrengend.
Niet alles is echter complex. Het
is van grote betekenis te zien hoeveel mensen straks weer naar de
Dam of naar andere plekken gaan.
Kinderen op de schouders van hun
vader of moeder. Samen lopend,
samen zwijgend. Grootouders,
hand in hand met hun kleinkinderen. Vrienden en buren. Onbekenden die zij aan zij staan. Zo blijft
het verhaal van oorlog, bevrijding
en vrijheid levend. Van mond tot
mond. Van verhaal op verhaal. Tijd
na tijd.

•

< Tijdens verschillende sessies werd samen
met stakeholders en mensen uit de samenleving nagedacht over de nieuwe beleidsvisie
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

foto: michiel landeweerd (cc by-nc-nd 2.0)

PLAN

“

Oorlog werkt generaties
lang door. Nu, 75 jaar
na onze bevrijding, zit
de oorlog nog steeds
in ons. Het minste wat
we kunnen doen is: niet
wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen.
Niet apart zetten. Niet
‘normaal’ maken wat
niet normaal is. En: onze
vrije, democratische
rechtsstaat koesteren
en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en
waanzin.
(Z.M. de Koning op de Dam,
4 mei 2020)

> Nationale Herdenking op de Dam,
4 mei 2020.
foto: martijn beekman
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Inleiding

Bijzondere aandacht gaat uit naar de bij het grotere
publiek nog onbekende verhalen over de Tweede
Wereldoorlog. Ook de minder vaak benoemde en
pijnlijke kanten van de Nederlandse geschiedenis komen aan de orde. Rond het thema vrijheid zoeken we
naar samenhang, inhoudelijke verdieping en nieuwe
vormen, waarbij we ons meer richten op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vrijheid.
Het comité wil daarbij stimulerend en activerend
zijn en mensen oproepen om zichzelf te bevragen en

foto: edwin vermeulen

I

n dit beleidsplan werkt het Nationaal Comité
4 en 5 mei uit hoe, binnen de gestelde kerntaken30, invulling wordt gegeven aan de visie
Iemand stelt de vraag. Het comité zal in de
komende vijf jaar meer aandacht geven aan
de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de
huidige samenleving. Persoonlijke verhalen van
mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben
meegemaakt gaan langzaam maar zeker over in familieverhalen: over de Holocaust, verzet, militaire strijd
en het verlies van dierbaren. De Tweede Wereldoorlog heeft het leven van naoorlogse generaties en de
samenleving beïnvloed en blijft dit beïnvloeden.
Het comité wil daarnaast ook ruimte bieden aan
andere verhalen over oorlog en onvrijheid. Het is een
taak van het comité om ‘allen’ te betrekken bij het
herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van
vrijheid. De Tweede Wereldoorlog is en blijft het fundament van 4 en 5 mei. Wel willen we de verbinding
zoeken met andere en actuele conflicten en gedeelde
oorlogservaringen. Zo worden 4 en 5 mei inclusieve
dagen waarop verschillende mensen met elkaar in
gesprek kunnen gaan.

Vrijheidsmaaltijd in Veghel, 2019.

met anderen in gesprek te gaan. Iemand stelt de vraag
is een uitnodiging om interesse te tonen in de ander
en om je in elkaars leven en verhalen te verplaatsen.
We luisteren niet alleen naar familieverhalen over
de oorlog, we verbinden die ook aan actuele vragen
over vrijheid: Wat doe ik voor vrijheid – zowel die van
mezelf als die van de ander? Wat kan ik doen en wat
wil ik doen?

Onderzoek –“De geschiedenis van 4 en 5 mei
schept niet zozeer een beeld van de Tweede
Wereldoorlog zelf, maar levert eerder een cultuurhistorische afspiegeling op van Nederland in
de naoorlogse tijd: 4 en 5 mei als spiegel van de
maatschappij.” (De stilte en de storm31)
Het comité doet dit in de wetenschap dat herdenken
en vieren alleen samen met anderen inhoud en betekenis kan krijgen. Het comité maakt deel uit van een
netwerk van instellingen, bedrijven en organisaties
die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de
vrijheid waarin we leven. Dit netwerk wil het comité
de komende jaren meer inzetten om zijn missie te
realiseren.

•

Bijeenkomst voor organisatoren van lokale
herdenkingen en vieringen op 9 november
2019 in Amersfoort.

H

et comité streeft naar de verankering
van herdenken, het vieren van en
stilstaan bij vrijheid, en het herinneren van de Tweede Wereldoorlog.
We doen dit niet alleen: overal in
het land geven mensen en organisaties invulling en
eigen accenten aan herdenken en vieren. Samen met
al deze betrokkenen voert het comité een permanente
zoektocht naar de fundamentele waarden en de maatschappelijke borging van herdenken, vieren en herinneren; waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en
inclusiviteit. Het comité heeft een verbindende rol
en overbrugt maatschappelijke tegenstellingen. De
maatschappelijke en professionele netwerken van
zowel het bestuur als het bureau zorgen voor een
verbinding met de samenleving.
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foto: martijn beekman

Kerntaken
en werkwijze:
het comité
als netwerkorganisatie
Om op gefundeerde wijze de kerntaken te vervullen,
en zo richting te kunnen geven aan de zingeving
van herdenken, vieren en het levend houden van de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, verricht
het comité verschillende soorten onderzoek. Het
Nationaal Vrijheidsonderzoek bijvoorbeeld, dat jaarlijks
het draagvlak voor herinneren, herdenken en vieren
meet, en kortlopende studies die actuele vraagstukken beantwoorden. Maar er zijn ook meerjarige
onderzoeksprogramma’s rond herdenken, vieren en
het stilstaan bij vrijheid. Het onderzoek is bepalend
voor de ontwikkelingen in het herinneringsveld in
het heden en de nabije toekomst. Onderzoek vormt
een belangrijke basis voor de visie en beleidsontwikkeling van het comité en het bredere herinneringsveld. Het comité werkt hiervoor nauw samen met de
partners uit het Platform WO2, waaronder met name

het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (niod), en ook het arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en andere
onderzoeksorganisaties zoals het Sociaal en Cultureel
Planbureau (scp), hogescholen en universiteiten.
Ook de komende jaren zal het comité jaarlijks seminars en studiedagen organiseren om de resultaten uit
deze onderzoeken te bespreken en praktijkervaringen
te delen. Elkaar vragen stellen en gezamenlijk zoeken
naar antwoorden zullen aan de basis staan van deze
gedachtewisselingen.
Ook voor de andere gebieden waarop het comité
actief is geldt dat het zijn taken alleen kan uitvoeren
in goede samenwerking met andere organisaties. We
noemen er enkele: lokale comités voor 4 en 5 mei, de
Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945,
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Onderzoek – Een opvallende trend is dat de belangstelling voor het bijwonen van een herdenking
toeneemt. Bij 62 van de 90 onderzochte herdenkingen is het aantal deelnemers de laatste jaren
groeiende, met name bij middelgrote bijeenkomsten
(200-500 deelnemers), maar deze trend zet ook
door bij herdenkingen met meer dan 500 deelnemers. (Constant en in beweging32)

Oranjeverenigingen, Bevrijdingsfestivals, organisaties van oorlogsgetroffenen zoals de Stichting
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers en
het Landelijk Steunpunt WOII-Heden, of maatschappelijke organisaties als het Centraal Joods Overleg,
het Nederlands Auschwitz Comité en het Veteraneninstituut. Het comité werkt ook in nauwe betrokkenheid samen met provincies, gemeenten, mediapartners, de NOS en het bedrijfsleven. Een bijzondere
verantwoordelijkheid heeft het comité de afgelopen
jaren gevoeld en genomen voor het Platform WO2.
Deze samenwerking heeft het comité als grote meerwaarde ervaren, bijvoorbeeld in de uitwerking van
het ‘Jaar van Verzet’. Deze samenwerkingen worden
in de komende beleidsperiode gecontinueerd. Het
comité zet daarbij extra in op het contact met en het
gezamenlijk toekomstbestendig maken van de lokale
comités. Zij verdienen een groot compliment voor
de organisatie van prachtige herdenkingen en vieringen door het land. Er leven echter ook zorgen over
de overdracht aan nieuwe generaties. Het comité zal
deze organisaties blijven ondersteunen.
Daarnaast wil het comité graag nieuwe samenwerkingsvormen aangaan. In het kader van de lustrumviering 75 jaar vrijheid is intensief samengewerkt
met provincies, regionale omroepen, bedrijven en
een breed spectrum aan maatschappelijke organisaties. Het comité wil deze samenwerking de komende
jaren voortzetten. Zo ontwikkelt het zich steeds meer
tot een netwerkorganisatie die een richtinggevende
en stimulerende rol in het veld vervult. Het opgebouwde netwerk zal onder meer ingezet worden om
de Vrijheidsmaaltijden de komende vijf jaar tot een
succes en nieuwe traditie te maken.

Het positioneren van het comité als landelijk kenniscentrum, deskundige op het gebied van herdenken
en vieren, vraagbaak, informatiepunt én service- en
dienstverlener vraagt hernieuwde aandacht. De
digitale strategie van het comité is van toenemend
belang en zal de komende jaren verder ontwikkeld
worden. Het comité geeft zijn kenniscentrum ook
vorm in de samenwerking met betrokken organisaties. Bijvoorbeeld door middel van het organiseren
van expertisebijeenkomsten op diverse terreinen,
door zoals al geschetst onderzoekscapaciteit in te zetten om vragen te beantwoorden die in het werkveld
leven, en door het opbouwen van een docentennetwerk voor het realiseren van een bredere aansluiting
bij het onderwijs.
Naast goede bestuurlijke contacten met stakeholders
wordt ook ingezet op het verstevigen van de professionele contacten. De medewerkers wordt gevraagd
niet alleen hun kennis ter beschikking te stellen aan
organisaties, maar ook actief kennis op te halen en
zo nog beter gebruik te maken van de creativiteit en
expertise die in de samenleving aanwezig is. Dit heeft
consequenties voor de inzet van mensen en middelen, zoals uitgewerkt in de meerjarenbegroting.

•
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Inhoudelijke
accenten

I

n de beleidsvisie worden verschillende inhoudelijke accenten gelegd voor de komende
beleidsperiode. Het Nationaal Comité heeft de
diepgevoelde plicht om de Holocaust blijvend
een belangrijke plaats in de herdenking op 4
mei te geven, en steeds te zoeken naar de beste, meest
respectvolle manier om deze te laten zien en voelen.
Het is van groot belang de Holocaust niet te beschouwen als een afgerond, voltooid verleden, horend bij
een oorlog die allang achter de rug is. Antisemitisme
en ook antiziganisme is immers nooit weggeweest
en het blijft van groot belang de Holocaust expliciet
te benoemen op een wijze die respectvol is voor de
nabestaanden en indringend voor allen. Dit is een
permanente opdracht, die ook in de nieuwe beleidsperiode een ankerpunt voor de activiteiten van het
comité blijft.

Ook de aandacht voor verzet is van blijvende betekenis in ons werk en heeft geïnspireerd tot de titel van
de beleidsvisie, Iemand stelt de vraag. Het historisch
verzet nodigt niet alleen uit tot waardering en respect, maar vormt ook een inspiratiebron voor een
actieve inzet voor de vrijheid die we in het huidige
Nederland genieten. Het comité wil in de komende
jaren meer aandacht vragen voor en geven aan de
eigen verantwoordelijkheid die eenieder heeft voor
het behouden en versterken van vrijheid. De vrijheid
van jezelf én van de ander.
Op basis van de beleidsvisie legt het comité daarnaast de komende vijf jaar de volgende inhoudelijke
accenten:

> Familieverhalen. Het gaat hier om de manier
waarop de ervaringen van de eerste generatie van
oorlogsgetroffenen doorwerken in families en in
de samenleving. Wat de betekenis is van oorlogsverhalen voor volgende generaties.

> Verbinden. De Tweede Wereldoorlog blijft het
fundament voor het comité; het is het anker van
waaruit we denken en werken. Aan dat thema proberen we andere ervaringen van oorlog en onvrijheid te verbinden: ervaringen met conflicten en
oorlogen elders, waar mensen in onze samenleving
mee leven.

> Pijnlijke kanten van de geschiedenis. Het comité vindt het belangrijk om aan alle ervaringen
en gevolgen van oorlog aandacht te schenken. Ook
de verhalen die pijnlijk zijn, bijvoorbeeld omdat
mensen er niet trots op zijn, krijgen daarmee een
plaats.

> Diversiteit. De samenleving is de afgelopen decennia veranderd en diverser geworden. Het comité
vindt het belangrijk om deze diversiteit zichtbaar
te maken in zijn activiteiten, en ook uitnodigend te
zijn naar diverse mensen en groepen in de samenleving.

> Vrijheid verdiepen. Vrijheid is het belangrijkste,
kostbaarste wat wij hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om inzet, onderhoud
en energie. Het comité voelt daarom permanent de
taak om mensen uit te nodigen in gesprek te gaan
over vrijheid en de verantwoordelijkheid voor die
vrijheid.
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foto: marco de swart

53

beleidsplan 2021–2025

“

Het is geen traditioneel
statisch monument
waarin de mens puur
een observant is.
Dit tijdelijke kunstwerk
vraagt om participatie:
jij bent onderdeel van
het verhaal.
(Daan Roosegaarde over
Levenslicht25)

< Het tijdelijke lichtmonument Levenslicht,
ontworpen door Studio Roosegaarde,
werd op 16 januari 2020 gepresenteerd
in Rotterdam. De 104.000 lichtgevende
herdenkingsstenen – gelijk aan het aantal
Holocaustslachtoffers uit Nederland –
waren één avond samen te zien.
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foto: ilvy njiokiktjien

Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 2019.

Hieronder wordt elk accent toegelicht en schetsen
we hoe dit accent de komende jaren doorwerkt in de
activiteiten van het Nationaal Comité.

Familieverhalen
75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn
er nog maar weinigen die uit eigen ervaring kunnen
vertellen over deze donkere periode. De herinneringen aan de oorlog maken plaats voor familieverhalen
over de oorlog. In veel families werkt het oorlogsverleden vele generaties door. Families waarin werd
gezwegen op bepaalde historische data. Waar restjes
van een maaltijd nooit mochten worden weggegooid.
Waar foto’s van verloren dierbaren aan de muur hingen of nog steeds hangen, of juist voorzichtig opgeborgen liggen in een doosje. Er zijn veel verhalen die
worden doorgegeven en van betekenis voorzien. En
er ontbreken ook verhalen. Ervaringen die met stilte
zijn omgeven omdat we er liever niet aan herinnerd
worden. Bijvoorbeeld van hen die voor werk naar

Duitsland werden gestuurd of met een onmogelijke
opdracht naar Nederlands-Indië werden gezonden.
Het verhaal van een beste vriend die zijn weg zocht
in de naoorlogse samenleving als Molukker en kind
van een KNIL-militair. De familieverhalen kunnen
betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, maar
het kunnen ook verhalen zijn die in families verteld
worden over vrijheid en onvrijheid, over onderdrukking en uitsluiting, schending van mensenrechten,
oorlog en dictatuur in andere delen van de wereld of
in meer recente tijden.
Om de verhalen goed te kunnen plaatsen, analyseren
en in kaart te brengen, gaan we de komende periode
nader onderzoeken op welke manieren verhalen binnen families wel of juist niet worden doorgegeven en
naar de manier waarop de overleveringen eventueel
vervormen of verdwijnen. Wat is de invloed van
overdracht op de verhalen over oorlog? Zo zal het
comité de samenwerking met ARQ voortzetten en
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gezamenlijk onderzoek doen naar de overdracht van
familieverhalen tussen verschillende generaties. Ook
is het comité voornemens om in de komende jaren
een intensievere samenwerking aan te gaan met het
NIOD, onder andere rond een langlopend onderzoek
naar herinneringen aan de arbeidsinzet. Deze onderzoeken leveren ook nieuwe verhalen op, die eerder
onderbelicht bleven.
Dit accent zal de komende vijf jaar op de volgende
wijze in de activiteiten van het comité terugkomen:
4 en 5 mei
Tijdens de Nationale Herdenking zullen we de persoonlijke getuigenissen die worden uitgelicht organisch laten toegroeien naar verhalen zoals die leven
in families. We gaan op zoek naar verhalen die verbazen, verwonderen en inspireren. Naar verhalen die
het individuele overstijgen en laten zien wat oorlog
tot op de dag van vandaag doet met de samenleving.
De aanwezigen en betrokkenen bij de herdenkingen
worden uitgenodigd na te denken over de manier(en)
waarop oorlog levens van verschillende generaties
heeft beïnvloed. In de praktijk betekent dit dat jongere generaties een actievere rol gaan spelen op 4 mei.
De eerste generatie van oorlogsgetroffenen legt zelf
geen krans meer. Wel blijven de ooggetuigen nadrukkelijk betrokken en, voor zo ver mogelijk, aanwezig,
en kunnen zij via videobeeld een verhaal overbren-

gen. Nieuwe generaties nemen geleidelijk het stokje
over door een krans te leggen en de verhalen door te
geven en zo te verbinden met het hier en nu.
Familieverhalen worden in de komende beleidsperiode ook ingezet om de impact van oorlog en van
vrijheid en onvrijheid op de huidige samenleving
inhoud en reliëf te geven op 5 mei. In de afgelopen
beleidsperiode is gewerkt met verbindende verhalen
in de vorm van documentaires rond de Ambassadeurs van de Vrijheid. De komende jaren willen we
meer mensen als Ambassadeur van de Vrijheid aan
ons verbinden, en daarbij inzoomen op verhalen
die leven in hun familie of in families om hen heen.
Het kunnen verhalen zijn die verbonden zijn met de
Tweede Wereldoorlog, en aanvullend ook verhalen
over andere vormen van (on)vrijheid, zoals een migratiegeschiedenis of ervaringen van uitsluiting. Zo
wordt aandacht gegeven aan verschillende soorten
familieverhalen.
Educatie
In gesprek gaan over de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog en over de betekenis van vrijheid en
onvrijheid gebeurt op school, in de klas en thuis in
families. De gesprekken thuis zullen verder gestimuleerd worden door het educatieve aanbod van het
comité, onder meer in de bestaande formats van het
4 en 5 mei Denkboek en 4FREE. Het comité wil kinderen

< Het 4 en 5 mei Denkboek van 2018
wordt door oud-Engelandvaarder Rudi
Hemmes uitgedeeld op een basisschool in
Den Haag.

foto: geert snoeijer
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< Kinderen lopen in Madurodam de Route
van Verzet, december 2018.
> 3FM DJ Frank van der Lende vertelt op de
Bevrijdingsfestivals in 2017 het verhaal van
zijn oma Jacqueline Turfkruyer. Zij vergezelt hem ook op het podium.

foto: chris van houts

en jongeren aanzetten om zelf na te denken, elkaar
vragen te stellen en te onderzoeken welke verhalen
over oorlog en (on)vrijheid leven in hun eigen familie
of leefomgeving en wat die verhalen voor henzelf
betekenen. De komende jaren zal het comité actief
doelgroepen benaderen om te vragen wat nodig is om
binnen gezinnen en families hierover te praten en om
hen uit te nodigen deel te nemen aan een herdenking.
Leren door te doen is een belangrijk educatief principe,
dat vorm krijgt door bijvoorbeeld actief een herdenking (mee) te organiseren of op school zelf een
Vrijheidsmaaltijd te organiseren. Daarom gaat het
comité kinderen, ouders en grootouders aanmoedigen om samen een WO II-herdenking bij te wonen,
een oorlogs- of verzetsmuseum te bezoeken of naar
een herinneringscentrum of een oorlogsmonument
in de buurt te gaan. Uit onderzoek blijkt dat wanneer
een kind een herdenking bijwoont, bijvoorbeeld met
zijn of haar familie, hij of zij als volwassene ook eerder mee zal doen aan herdenkingen. Op basis van dit
inzicht zal deelname aan herdenkingen de komende
jaren verder worden gestimuleerd, waarbij de rol van
kinderen in herdenkingen groter wordt, onder meer
binnen het project Adopteer een monument. Tevens wil
het comité de samenwerking tussen scholen, lokale
comités en ouders binnen dit project versterken.

Publiekscampagne en voorlichtingsbeleid
De jaarlijkse publiekscampagne richt zich op het
agenderen en positief beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van het algemeen Nederlands publiek
ten aanzien van herdenken en vieren. Het doel is
ervoor zorgen dat iedereen zich uitgenodigd voelt
deel te nemen aan het herdenken en het vieren van
en stilstaan bij vrijheid. Familieverhalen – ook die
van de Ambassadeurs van de Vrijheid – worden een
dragend element van de jaarlijkse publiekscampagne
die in de maand voorafgaand aan 4 en 5 mei wordt
gevoerd. Daarbij kan worden voortgebouwd op de
ervaringen die zijn opgedaan bij het maken van de
campagne 75 jaar vrijheid, waarin de familieverhalen
van naoorlogse generaties het uitgangspunt vormden. De campagne besteedt echter niet alleen aandacht aan bestaande familieverhalen, maar zal het
publiek ook aanzetten om zelf in gesprek te gaan over
vrijheid en onvrijheid, en zo het ontstaan van nieuwe
familieverhalen stimuleren. De familieverhalen uit
de publiekscampagne worden ook zichtbaar tijdens
de evenementen en de herdenkingen en krijgen een
plek in de overige voorlichtingsmiddelen van het
comité zoals het NC Magazine, de sociale media en de
te vernieuwen website. We zullen extra inspanningen verrichten op het terrein van de sociale media.
Het comité heeft ruime en goede ervaringen met
sociale media en de Bevrijdingsfestivals en de daaraan gekoppelde Ambassadeurs van de Vrijheid. De
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foto: ben houdijk

diverse websites van het comité worden geïntegreerd
en toekomstbestendig gemaakt om de diverse publicaties qua inhoud en toon beter op elkaar te laten
aansluiten.
Advisering en ondersteuning
Om de focus op familieverhalen door de generaties
heen onder de aandacht te brengen op nationaal,
regionaal en lokaal niveau, wil het Nationaal Comité zijn relevante partners stimuleren om hier de
komende jaren tijdens eigen herdenkingen, vieringen of andere manifestaties extra aandacht voor te
vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de lokale 4 en 5
mei comités, Oranjeverenigingen, de partners binnen het Platform WO2, provincies en gemeenten. Nu
de eerste generatie van oorlogsgetroffenen steeds
kleiner wordt, zal ook de ondersteuning voor reünies
en lotgenotencontacten hierop gericht kunnen zijn.
En vanuit (nieuwe) partners van het Nationaal Fonds
4 en 5 mei zal een verzoek aan met name familiebedrijven worden gedaan om eigen verhalen voor het
voetlicht te brengen.

Verbinden
De route naar betrokkenheid bij herdenken en het
vieren van en stilstaan bij vrijheid heeft lang niet
altijd de Tweede Wereldoorlog als startpunt. Uit het
langlopende jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek
weten we dat de grootste groep in Nederland de
slachtoffers van álle oorlogen herdenkt, dus ook
oorlogsslachtoffers van meer recente oorlogen en
oorlogsslachtoffers uit andere landen. Datzelfde
onderzoek toont bovendien aan dat een grote meerderheid, ongeacht variaties in geslacht, leeftijd en
opleiding of afkomst, 4 en 5 mei belangrijk vindt. Ze
gaan weliswaar niet allemaal naar de herdenking op
de Dam, naar een monument of naar Bevrijdingsfestivals, maar hechten belang aan de twee nationale
momenten en vinden deze ook voor de samenleving
in z’n geheel van belang. Dit geldt bijvoorbeeld voor
jongeren, die aangeven het herdenken en vieren
belangrijk te vinden, maar graag beter willen begrijpen waarom wordt herdacht en zich willen kunnen
inleven in wat het betekent om in oorlog te leven. Het
geldt ook voor mensen met een migratieachtergrond,
al geven veel mensen uit deze groep tegelijkertijd aan

Leden van de Surinaamse Schutterij in Paramaribo, 1941. De Schutterij moest Suriname
verdedigen tegen een eventuele aanval. Suriname was van groot belang voor de oorlogsindustrie vanwege het vele bauxiet dat het land exporteerde.
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Onderzoek – In 2012 is het
Amsterdams 4 en 5 mei comité
begonnen met het concept ‘Vrijheidsmaaltijden’, geïnspireerd
door de Joodse traditie van de
Pesachmaaltijd. Tijdens deze
Pesachmaaltijd vraagt de jongste
aan tafel: “Waarom zijn we hier
eigenlijk?”. Het in gesprek gaan
met verschillende generaties, het
delen van verhalen, het stilstaan
bij het heden en het verleden en
de betekenis van vrijheid, is wat
ten grondslag ligt aan dit Amsterdamse initiatief. (Basisingrediënten van de Vrijheidsmaaltijd33)

zich niet altijd uitgenodigd te voelen om deel te nemen. Jongeren met Turkse en Marokkaanse wortels
vertellen dat zij respect hebben voor de herdenking
en graag stilstaan bij het belang van vrijheid, maar
in de huidige opzet niet ervaren dat zij ‘erbij horen’.
Ook mensen met een achtergrond als vluchteling
voelen zich vaak heel betrokken bij de thematiek van
herdenken en het stilstaan bij vrijheid, maar missen ruimte om zich – met hun eigen ervaringen en
geschiedenissen – te verbinden aan de herdenking en
viering. Hierin ligt een opdracht besloten voor het
comité.

foto: beeldbank wo2 / niod

Het comité wil beter zicht krijgen op de verhalen van
vrijheid en onvrijheid die spelen bij verschillende
mensen, zoals jongeren, veteranen en Nederlanders
met een andere herkomst. Daarom zal het comité
hier de komende beleidsperiode onderzoek naar
verrichten. Welke verhalen over oorlog, vrijheid en
onvrijheid leven er bij verschillende generaties en
doelgroepen? Wat is de plaats van de Tweede Wereldoorlog daarin, wat is de plaats van meer recente oorlogen en conflicten, en wat is de plaats van andere,
minder bekende geschiedenissen?
Dit accent zal de komende vijf jaar op de volgende
wijze in de activiteiten van het comité terugkomen:

59
4 en 5 mei
Iedereen moet zich welkom voelen bij de Nationale
Herdenking. We herdenken allen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Het comité wil
meer recht doen aan het feit dat de Tweede Wereldoorlog een wéreldoorlog was. Heel veel personen in
Nederland hebben een geschiedenis die is verbonden
met de Tweede Wereldoorlog búiten het Nederlandse
grondgebied in Europa. Over de Tweede Wereldoorlog in bijvoorbeeld Suriname en het Caribisch gebied
is relatief nog weinig bekend; dat zal de komende
jaren extra aandacht krijgen. Maar ook aandacht
voor de verhalen van personen met meer recente
oorlogservaringen kunnen zorgen voor een grotere
betrokkenheid en participatie. Tijdens de Nationale
Herdenking vragen we aandacht voor de doorwerking van oorlog bij, en de betekenis van, vrijheid en
onvrijheid voor verschillende generaties. Verhalen
waarin men vanuit de eigen ervaringen en geschiedenissen de betrokkenheid bij het Nederlandse oorlogsverleden en de vrijheid kan verwoorden.
Ook Bevrijdingsdag biedt als Dag van de vrijheid
volop mogelijkheden om aandacht te vragen voor
vrijheid en onvrijheid hier en elders in de wereld.
Op de Bevrijdingsfestivals gaan jaarlijks al ongeveer
tienduizend bezoekers met elkaar in gesprek door
middel van ontmoetingsprogramma’s als 8 miljoen
gesprekken. De Vrijheidsmaaltijden zijn eveneens een
uitgelezen moment om met elkaar in gesprek te gaan
en elkaars verhalen te delen. Dat gaat ook op voor de
verdere programmering op de Bevrijdingsfestivals en
dat is iets wat we meenemen in de keuze voor de Ambassadeurs. De komende jaren willen we samen met
de festivals en verschillende groepen uit de samenleving verder op zoek gaan naar vormen om 5 mei voor
iedereen een aantrekkelijke invulling te geven. Hierbij staan nieuwsgierigheid en luisteren naar elkaar
centraal. Hier zal het comité in samenwerking met de
festivals invulling aan geven.
Maar er wordt ook op een ander vlak verbinding gezocht: in een sterkere inhoudelijke samenhang tussen 4 en 5 mei. Het comité wil de komende periode de
thematische verbinding tussen de dagen verder versterken door middel van een verhaal over de onvrij-
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< Lopers brengen op
5 mei 2018 het Vrijheidsvuur vanuit
Wageningen naar
het Bevrijdingsfestival Fryslân in
Leeuwarden.

foto: chris van houts

Educatie
Door het Platform WO2 is een referentiekader opgesteld waarin acht onderwerpen worden benoemd
die van belang zijn wanneer les wordt gegeven over
de Tweede Wereldoorlog. Het kader benadrukt de
wereldwijde context waarin de oorlog zich voltrok:
vrijwel elk land is betrokken geweest bij de Tweede
Wereldoorlog. Dit is kennis die voor verbinding kan
zorgen. Deze verhalen hebben bovendien universele
kenmerken, zoals moed en verraad, lijden en hoop,

foto: vincent jannink / anp

heid van oorlog, en over hoe het vrij zijn van oorlog
een voorwaarde vormt voor alle andere vormen van
vrijheid. Door 4 en 5 mei als een twee-eenheid te zien,
zowel bij herdenkingen en activiteiten als communicatief, ontstaan er nieuwe perspectieven. De dagen
benadrukken dan hoe de oorlog Nederland en de
omliggende wereld, Europa én de rest van de wereld,
heeft gevormd en vormen een gelegenheid om na te
denken over de vrijheid waarin wij vandaag de dag
leven. Die inhoudelijke verbinding krijgt ook vorm
in de rituele invulling van 5 mei. In de nacht van 4
op 5 mei wordt traditiegetrouw het Bevrijdingsvuur
ontstoken in Wageningen. Dit markeert symbolisch
de overgang van terugkijken naar vooruitkijken. Het
vuur van de vrijheid wordt vervolgens te voet en per
fiets door heel Nederland verspreid. Dit vuur en de
ontsteking daarvan op een Bevrijdingsfestival krijgt
een prominentere rol als start van de activiteiten in
het land. Bovendien wordt de komende jaren stevig ingezet op het bouwen van een nieuwe traditie: de Vrijheidsmaaltijden als vast onderdeel van
Bevrijdingsdag, om er een Dag van de vrijheid van te
maken. Het doel hiervan is om breed in de samenleving het gesprek met elkaar te voeren over vrijheid en
onvrijheid.
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Publiekscampagne en voorlichtingsbeleid
In de campagne zal meer worden ingezet op het communiceren van handelingsperspectieven voor het
publiek, zodat de betrokkenheid bij en de deelname
aan herdenken en het vieren worden vergroot. Het
comité wil in zijn campagne zichtbaar maken dat
iedereen eigen ervaringen en geschiedenissen heeft,
maar dat we zijn verbonden in het samen herdenken
en in onze verantwoordelijkheid voor vrijheid. Ook
hier staat het aanmoedigen om met elkaar in gesprek
te gaan en samen te herdenken en vieren centraal.

foto: jan boeve / de balie

uitsluiting en kameraadschap, angst en verlies. Deze
kenmerken komen ook voor in verhalen over andere
conflicten. Door overeenkomsten te benoemen worden het begrip van en de onderlinge betrokkenheid
bij elkaars verhaal gestimuleerd. Daarnaast kunnen
jongeren zich beter verplaatsen in een ander als ze
leren van leeftijdsgenoten (peer-to-peer educatie).
De komende beleidsperiode zullen hiervoor activiteiten en educatieve materialen worden ontwikkeld.
Het comité zal offline en online vormen daarbij nog
meer integreren tot één aanpak. In deze aanpak staat
de belevingswereld van jongeren centraal. Jongeren
worden gestimuleerd om voorbeelden uit hun eigen
belevingswereld aan verschillende casussen uit WO II
te verbinden. Daarbij spelen multiperspectiviteit
en de inzet van primaire bronnen een centrale rol.
Deze aanpak is met 4FREE reeds in het mbo toegepast
in het kader van burgerschapsonderwijs en zal de
komende jaren verder worden ontwikkeld voor het
voortgezet onderwijs.

Mbo-studenten luisteren naar de minister van
Onderwijs Ingrid van Engelshoven tijdens het
Nationaal Gesprek over Vrijheid, 2019.

Ondersteunen en adviseren
Het comité wil zijn diverse netwerken stimuleren
om de komende jaren extra aandacht te vragen
voor de verbinding van verschillende oorlogservaringen en -geschiedenissen met de Nederlandse
oorlogsgeschiedenis. Het comité zal hierbij een
initiërende rol innemen en advies geven over een
geschikte invulling ervan. Voor bijvoorbeeld herdenkingen met een bovenregionale uitstraling
kan advies of maatwerk worden geleverd, en ook
kunnen één of meerdere bijeenkomsten voor de
organisatoren hiervan geïnitieerd worden om best
practices uit te wisselen.

< De ontsteking van het Bevrijdingsvuur in
Wageningen door staatssecretaris van VWS
Paul Blokhuis en burgemeester Geert van
Rumund, 5 mei 2020.
> Presentatie van Constant en in Beweging: het gezamenlijke onderzoek van ARQ
Nationaal Comité over de vorm en betekenis van herdenkingsrituelen.

foto: arnoud roelofsz

Nationaal Psychotrauma Centrum en het
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Pijnlijke kanten van de geschiedenis
75 jaar na de Tweede Wereldoorlog is het gesprek
over vrijheid en onvrijheid volop in ontwikkeling.
In het maatschappelijk debat wordt vaker de ruimte
genomen om het zwijgen over onderdelen van het
Nederlands verleden te doorbreken. Er klinken
nieuwe geluiden en meer stemmen. Het comité wil
de komende jaren meer aandacht besteden aan deze
veelzijdigheid, onder meer aan perioden en thema’s
uit de geschiedenis waarop Nederlanders niet trots
zijn, zoals collaboratie tijdens de bezetting, het
wegkijken van het leed dat Joden en Roma en Sinti
werd aangedaan, en de complexiteit van dekolonisatie. Het comité wil zich inzetten om woorden en
vormen te vinden om met elkaar over deze pijnlijke
perioden te kunnen spreken en om erbij te kunnen
stilstaan.
In het onderzoek dat het comité de komende jaren
zal uitvoeren naar de overdracht van verhalen binnen
families zal ook de pijnlijke kant van de geschiedenis
aandacht krijgen. Dit gebeurt onder meer door de
verhalen te bestuderen van families met een geschiedenis in Zuidoost-Azië en van families met een verleden in de arbeidsinzet.
Dit accent zal de komende vijf jaar op de volgende
wijze in de activiteiten van het comité terugkomen:

foto: jean-pierre geusens / anp

Het comité versterkt de verbinding tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk middels het
digitale magazine WO2 Onderzoek uitgelicht. Hiermee
maakt het comité relevante discussies uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor professionals en een breed publiek. Het comité vervult deze
brugfunctie in het samenwerkingsverband van het
Platform WO2, samen met het NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk
Oorlogsbronnen en ARQ Nationaal Psychotrauma
Centrum, en wil dit verder uitbouwen door het
magazine uit te breiden met themadossiers, door
verkenningen en reviews van actuele onderwerpen
te publiceren en door bijeenkomsten te organiseren
waar wetenschappers en professionals samenkomen.
Zo kan het uitgroeien tot de plek waar professionals
elkaar ontmoeten en inzichten delen.

nationaal comité 4 en 5 mei

Een locatie van Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet, 2018.

4 en 5 mei
Het (mogelijk maken van het) herdenken van slachtoffers van oorlog en geweld behoort tot de taken van
het comité. Het Nationaal Comité wordt dan ook
steeds vaker aangesproken op de vele Indonesische
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De komende
periode zal het comité zoeken naar goede vormen
om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in
Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatiestrijd een herkenbare plek te geven.
Door meer aandacht te vestigen op initiatieven zoals
Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet en Huizen
van Aankomst waar verhalen over vervolging, verraad, strijd en verzet worden verteld, kunnen de
verschillende perspectieven binnen familieverhalen
worden belicht. En ook kunstvormen zoals Theater
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Na de Dam, waar de wereld van kunst en cultuur
de dialoog over oorlog en vrijheid aangaat, bieden
nieuwe mogelijkheden tot samenwerking in de zoektocht naar manieren om de pijnlijke kanten van het
Nederlandse oorlogsverleden te belichten.
Het belang van vrijheid wordt pas voelbaar door ervaringen van onvrijheid. Het vieren van en stilstaan
bij vrijheid kan dan ook niet goed zonder tegelijk stil
te staan bij onvrijheid. Op Bevrijdingsdag ziet het
Nationaal Comité voor zichzelf een rol in het faciliteren van het gesprek over de gevolgen van oorlog,
vervolging, discriminatie en onvrijheid, ook buiten
de Tweede Wereldoorlog. Dat gesprek gaat uitdrukkelijk ook over de eigen rol die Nederland heeft gehad
bij de onderdrukking van anderen en het (mogelijk
maken van) geweld, bijvoorbeeld in Indonesië. Dit is
niet alleen noodzakelijk om met dat verleden om te
kunnen gaan, maar het geeft ook de mogelijkheid om
de processen te belichten die leiden tot uitschakeling
van rechtsstaat en democratie. Dit gesprek zal actief
worden gestimuleerd door middel van de Vrijheidsmaaltijden en het platform van de festivals met hun
vele inhoudelijke programma’s.
Educatie
Om conflicten zoals de Tweede Wereldoorlog beter te
kunnen begrijpen, is het belangrijk om te doorgronden waarom mensen tot hun daden komen. Een conflict vanuit meerdere perspectieven bekijken helpt
daarbij, evenals inzicht hebben in de stapsgewijze
processen van menselijk handelen. In de komende
vijf jaar zal in de educatieve producten daarom meer

Onderzoek – Vrijheid is blijvend werk in uitvoering. Dat vraagt van ons dat we blijven zoeken
naar een evenwicht: zowel het individu dat zich
kan ontplooien en zich daarbij inzet voor de
vrijheid van de ander, als de samenleving die
gemeenschappelijkheid biedt maar het individu
ook de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Nu, 75
jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog,
vraagt vrijheid om rekening te houden met elkaar, om nieuwsgierigheid en een luisterend oor.
(De stand van vrijheid35)

aandacht zijn voor de keuzes en daden van mensen
waar niet met trots op kan worden teruggekeken.
Daarbij hebben we in ons achterhoofd de woorden
van de koning op 4 mei 2020: “Het minste wat we
kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten.
Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’
maken wat niet normaal is.” Dit doen we door kinderen en jongeren verhalen aan te bieden over deze
onderwerpen, door ze uit te nodigen hier een eigen
mening over te vormen, ze vragen te laten stellen bij
hun eigen mening en ze te stimuleren hierover in
gesprek te gaan met leeftijdgenoten, (groot)ouders
en verzorgers.

foto: edwin vermeulen

Publiekscampagne en voorlichtingsbeleid
Bij de vormgeving van de nieuwe publiekscampagne
is het vergroten van de inhoudelijke kennis over de
minder bekende en soms pijnlijke kanten van de
Nederlandse WO II-geschiedenis en de dekolonisatieperiode een van de uitgangspunten. Daarbij wordt
de lijn gevolgd die is ingezet met de woorden van
de premier tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in 2020, de excuses van de koning tijdens het
staatsbezoek aan Indonesië in maart dat jaar en de
toespraak van de koning op 4 mei 2020. In de verschillende voorlichtingsmiddelen van het comité,
zoals het NC Magazine en de websites, wordt extra
aandacht geschonken aan deze kanten van de Nederlandse omgang met bezetting en vervolging en de dekolonisatieperiode. Ook in interviews en toespraken
die door de leden van het comité worden gegeven,
wordt deze lijn benadrukt.
< Vrijheidsmaaltijd in Nijmegen, 2019.
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Advisering en ondersteuning
Tot slot zal het comité ook bij het adviseren en ondersteunen van zijn netwerk extra aandacht schenken
aan de minder bekende en pijnlijke kanten van de
geschiedenis. Het meer benutten van kennis en expertise van bijvoorbeeld de partners binnen de SMH
en IHRA kan extra verdieping geven aan stakeholders
op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De productionele ondersteuning van de Nationale Indiëherdenking en de Nationale Holocaust Herdenking worden
gecontinueerd, alhoewel hier terughoudendheid in
zal worden betracht omdat de organisaties zelfstandige stichtingen zijn. Het comité zal hier tevens communicatief verbindend in optreden.

Diversiteit
75 jaar na de Tweede Wereldoorlog is de samenstelling van de bevolking veranderd. De samenleving is
meer gefragmenteerd en sociaal en cultureel meer
divers geworden. Ook de diversiteit op het gebied van
waardeoriëntaties en sociale normen en verwachtingen is gegroeid.

foto: ilvy njiokiktjien

Het comité zet zich in voor meer pluriformiteit bij
herdenken en vieren in de komende beleidsperiode,
met oog voor diversiteit, waaronder we variatie
bedoelen in geslacht, leeftijd, religie, herkomst,
woonplaats, uiterlijk en andere identiteitsbepalende
kenmerken die de interactie tussen mensen beïnvloeden. Enerzijds willen we meer diversiteit laten zien
in de familieverhalen die we ophalen en uitlichten en
daarmee de meerstemmigheid vergroten. Ook willen
we aandacht vragen voor de oorlogservaringen van
bijvoorbeeld romusha’s tijdens de Tweede Wereldoorlog of zwarte soldaten die Europa bevrijdden.
Anderzijds willen we een diverser publiek uitnodigen
voor gesprekken over deze thema’s. Iedereen moet
zich kunnen herkennen in de opzet van de nationale
momenten en zich welkom voelen om deel te nemen.
Zowel de eerste generatie van oorlogsgetroffenen, als
mensen met ervaringen met een andere oorlog, als
mensen die wellicht geen directe relatie met oorlog
hebben maar zich betrokken voelen bij de thematiek
van oorlog, onvrijheid en vrijheid en democratie.
< Nationale Herdenking 15 augustus 1945
bij het Indisch Monument in Den Haag.

“

Mijn opa wilde onder geen
beding de Japanse soldaten bedienen. Het is een
wonder dat ze hem, die
eigenwijze Chinees, niet
meteen hebben gedood.
Chinezen waren in de
oorlog eventjes minder
minderwaardig dan Hollanders.”
(Mei Li Vos in De Indië Monologen36)

Door middel van langlopend onderzoek brengt het
comité de komende jaren in kaart welke verhalen
van vrijheid en onvrijheid er leven in de Nederlandse
samenleving. Hoe vormt de ervaring van een actuele
oorlog of deelname aan een vredesmissie het leven
van een militair en welke invloed heeft dit op de
beleving van vrijheid van veteranen? Wat betekent
dit voor het thuisfront en hoe vinden deze verhalen
hun weg in families? En welke oorlogen of conflicten
spelen een rol in de beleving van vrijheid en onvrijheid van jongere generaties?
Dit accent zal de komende vijf jaar op de volgende
wijze in de activiteiten van het comité terugkomen:
4 en 5 mei
Bij de keuze van onze ambassadeurs en de uitnodiging aan sprekers, musici en artiesten voor 4 en 5 mei
kijken we naar herkenbaarheid voor verschillende
doelgroepen. Een keuze voor meer diversiteit is ook
aanleiding om het uitnodigingsbeleid voor de herdenkingen en evenementen van het comité te herijken, waaronder het programma in De Nieuwe Kerk.
De eerste generatie van oorlogsgetroffenen blijven
wij als belangrijke gasten uitnodigen aanwezig te
zijn. Daarnaast gaat het comité op zoek naar vormen
die een brede afspiegeling van de samenleving onder
de aanwezigen tot resultaat hebben.
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Het betrekken van mensen met diverse achtergronden is ook voor andere activiteiten de komende vijf
jaar een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen bij
regionale en lokale herdenkingen op 4 mei, ook bij de
Vrijheidsmaaltijden.
Het comité blijft op zoek gaan naar de beste manieren om verbonden te zijn met verschillende groepen
in de samenleving. We nodigen een divers palet aan
mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Om
meer diverse doelgroepen aan ons te verbinden, laten
we ons onderwijzen door (jeugd)adviesraden en andere relevante netwerken.
Educatie
In de educatieve materialen willen we kinderen
en jongeren laten kennismaken met mensen met
verschillende ervaringen met oorlog en vrijheid en
onvrijheid. Ze worden uitgedaagd om hier zelf standpunten over in te nemen en daarover met elkaar in
gesprek te gaan. Jongeren leren daarbij hoe zij een
situatie of gebeurtenis van verschillende kanten

nationaal comité 4 en 5 mei

kunnen bekijken, waarbij ieder perspectief nieuwe
inzichten over de ander oplevert. Door de veelkleurigheid aan verhalen kan iedereen zich betrokken voelen
bij 4 en 5 mei.
Publiekscampagne en voorlichtingsbeleid
In de beeldkeuzes bij alle campagne-uitingen en het
voorlichtingsbeleid zal oog zijn voor diversiteit. De
campagne wil mensen in al hun verscheidenheid
uitnodigen deelgenoot te zijn van 4 en 5 mei. Het
comité wil stimuleren dat mensen met verschillende
achtergronden en geschiedenissen samen stilstaan
op 4 mei, samen 5 mei vieren en met elkaar verhalen
over vrijheid en onvrijheid delen.
Advisering en ondersteuning
Het comité zal zijn kennis delen met verschillende
partijen om te stimuleren dat de partners in zijn netwerk hun communicatie en oproepen zo inrichten
dat deze begrijpelijk en aansprekend zijn voor iedereen. Het is hierbij van belang dat zoveel mogelijk
wordt gestreefd naar een betere afspiegeling van de

foto: martijn beekman

beleidsplan 2021–2025

huidige bevolkingssamenstelling. Hiertoe zullen samenwerkingen worden aangegaan of geïntensiveerd
met diverse (religieuze) belangenorganisaties.

Vrijheid verdiepen
Op 5 mei vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden in 1945 is bevrijd van de Duitse en Japanse
bezetting en dat we sindsdien in vrijheid leven. We
vieren de afwezigheid van oorlog en ook het leven in
een democratische rechtsstaat zoals we die sinds het
einde van de Tweede Wereldoorlog kennen. De 5e mei
is daarmee niet alleen een historisch georiënteerde
gedenkdag, maar leent zich bij uitstek voor het stellen van fundamentele vragen over de inzet van de
Nederlandse samenleving voor het waarborgen van
en werken aan vrede en vrijheid, de democratische
rechtsstaat en haar instituties. Eigen verantwoordelijkheid, menswaardigheid en nieuwsgierigheid
als basis voor het dagelijks handelen staan hierbij
centraal.
Iedereen ervaart vrijheid op zijn of haar eigen manier.
Het is een begrip waar mensen verschillende zaken
mee bedoelen en associëren. Deze veelzijdigheid
moet gezien worden als een kracht. Het comité wil
deze veelzijdigheid laten zien en uitdragen. 5 mei is
een dag waarop iedereen op een actieve manier kan
laten zien dat hij of zij het belang van de vrije democratische samenleving niet alleen onderschrijft, maar
er ook voor in actie wil komen. Dat hij of zij (nieuwe)
ideeën heeft om vrijheid te bevorderen. De centrale
vraag is: wat doe jij voor vrijheid?
De komende beleidsperiode gaat het comité nader
onderzoek doen naar de activerende werking van
verschillende soorten verhalen over vrijheid en onvrijheid. Welke verhalen en vormen zetten mensen
in beweging voor vrijheid? Welke verhalen nodigen
uit tot actie? Deze kennis kan een bijdrage leveren
aan de verkenning van nieuwe mogelijkheden om
mensen aan te zetten tot actie voor vrijheid, zoals een

< Tijdens de Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen werden
Tweede Wereldoorlogveteranen uit diverse geallieerde landen feestelijk onthaald door koning Willem-Alexander, koningin Máxima
en het Belgische koningspaar.
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Onderzoek – Om het vieren van vrijheid betekenisvol te houden, en wellicht zelfs meer betekenis te geven dan eerder, is het ook hier van
belang om te onderzoeken hoe mensen op een
laagdrempelige wijze zich persoonlijk kunnen
verbinden en een gevoel van gezamenlijkheid
kunnen ervaren. (Constant en in beweging37)

vrijheidschallenge. Hiermee wordt een vorm bedoeld
die jongeren actief aanzet om met plannen te komen
om het thema vrijheid te bespreken en vorm te geven.
Dit accent zal de komende vijf jaar op de volgende
wijze in de activiteiten van het comité terugkomen:
4 en 5 mei
Als opmaat naar 4 en 5 mei zou in het lustrumjaar
2020 de Maand van de vrijheid van start zijn gegaan
in april. Deze traditie wil het comité de komende
jaren voortzetten. Zo wordt de inhoudelijke verbinding tussen 4 en 5 mei – oorlog en onvrijheid, en de
vrijwaring van oorlog als voorwaarde voor alle andere
vrijheden – al gelegd in de weken voorafgaand aan 4
en 5 mei. Met de Roosevelt Foundation zijn afspraken
gemaakt om elke twee jaar in het begin van april de
Four Freedoms Awards uit te reiken. De laureaten
zijn als spreker beschikbaar om in het kader van
Vrijheidscolleges verhalen te vertellen in het land. De
publiekscampagne en de activiteiten van de ambassadeurs en in het onderwijs sluiten hierbij aan.
Het comité wil mensen aanzetten zich actief bezig te
houden met de vraag: wat doe jij voor vrijheid?, in de
lijn van het gedicht dat de basis vormt van de nieuwe
beleidsvisie: ‘jezelf een vraag stellen / daarmee begint
verzet / en dan die vraag aan een ander stellen’. Daarom wil het comité mensen die met een goed plan in
actie willen komen, een platform bieden om dat plan
onder de aandacht te brengen en de middelen om het
idee daadwerkelijk uit te voeren. Doel is dat elk jaar
uit de samenleving ideeën voor vrijheid komen waarvan enkele worden uitgevoerd of zichtbaar gemaakt.
Hiermee wordt de inhoudelijke invulling van 5 mei
versterkt en tegelijk het maatschappelijke draagvlak
voor 5 mei vergroot.
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Ook de bestaande Bevrijdingsfestivals hebben, met
hun grote bereik onder jongeren uit alle lagen van de
bevolking, de kracht en potentie om het thema vrijheid verder te verdiepen. De festivals zijn zelfstandige stichtingen met een eigen verantwoordelijkheid,
maar zijn al decennia met het comité verbonden. Het
comité wil de festivals stimuleren om zich te ontwikkelen tot lokale knooppunten van inhoudelijke
activiteiten rond de thematiek van bevrijding en vrijheid. Knooppunten waarin verschillende activiteiten
samenkomen, en samenwerkingen met bijvoorbeeld
lokale 4 en 5 mei comités, scholen en onderwijsinstellingen, ngo’s en organisatoren van Vrijheidsmaaltijden, worden verstevigd en uitgebreid.

foto: ben houdijk

Educatie
Voor de educatieve producten en activiteiten van het
comité is het verdiepen van het begrip vrijheid permanent een belangrijk aandachtspunt. Op educatief
gebied zal de werkwijze van 4FREE worden voortgezet. Hierbij gaan jongeren aan de hand van dilemmafilmpjes, gebaseerd op de Four Freedoms van

Onderzoek – 5 mei is niet eens
een vrije dag. Hoe belangrijk
vinden we Bevrijdingsdag dan in
Nederland? (citaat uit Rapport
Doelgroepverdieping niet-betrokkenen 4 en 5 mei)38

Bevrijdingsfestival Gelderland, 2019.
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< Tijdens de Start viering 75 jaar vrijheid
in Terneuzen geeft Dieuwertje Blok een
Vrijheidscollege, 2019.
> In aanloop naar 4 en 5 mei was de
campagne 75 jaar vrijheid onder andere te
zien op NS-stations, 2020.

foto: martijn beekman

Roosevelt, in dialoog over wat vrijheid en onvrijheid
voor hen betekent. Jongeren worden gestimuleerd
om actief op zoek te gaan naar eigen voorbeelden
van vrijheidsbeleving. Op deze wijze wordt het brede
begrip vrijheid concreter voor hen en krijgt het meer
persoonlijke betekenis. Ook kan het zo bijdragen aan
het eigen verantwoordelijkheidsgevoel dat kinderen
en jongeren hebben: het is ook hún vrijheid, hoe gaan
ze daarmee om?
Publiekscampagne en voorlichtingsbeleid
De jaarlijkse publiekscampagne richt zich op het
vieren van vrijheid in de dubbele betekenis van het
woord: we zijn sinds 1945 vrij van oorlog en daarom
zijn we vrij om ons eigen handelen te bepalen. In de
campagnes en het voorlichtingsbeleid zal er meer
aandacht zijn voor de oproep aan het Nederlandse
publiek om zelf met de thema’s vrijheid, onvrijheid
en oorlog aan de slag te gaan. Via verschillende uitingen kan het comité meer verdieping geven aan de
thema’s van 5 mei en daarmee het algemene publiek,
partners en stakeholders informeren en inspireren.
De sociale media zijn hiervoor bij uitstek geschikt,
en ook de website van het comité zal hierop worden
ingericht.
Advisering en ondersteuning
Bij het geven van meer verdieping aan het thema
vrijheid, willen we graag verdere samenwerkingsvormen onderzoeken die een rol kunnen spelen bij het

verder inhoud geven aan Bevrijdingsdag. Niet alleen
Ambassadeurs van de Vrijheid, sprekers en solisten
op de evenementen spelen daarbij een grote rol. In
het kader van bredere verbinding en activering vragen wij ook sportverenigingen, culturele instellingen
en scholen om in de komende jaren onze Partners van
de Vrijheid te worden en zich te verbinden aan het
vieren van de vrijheid op 5 mei, en daarbij expliciet
een scherp oog te hebben voor andere ervaringen van
vrijheid binnen de samenleving.
Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor Nederlandse bedrijven. Omdat het bedrijfsleven alleen
maar echt goed kan gedijen in een open, democratische samenleving, is het een gezamenlijke onderneming om hier meer vorm en inhoud aan te geven. In
het kader van de lustrumviering zijn met de (nieuwe)
partners van het Nationaal Fonds op dit gebied al diverse stappen gezet; dit kan de komende jaren verder
worden uitgebouwd.
Met de genoemde partners wordt aanhoudend gekeken of we steviger kunnen inzetten op het realiseren
van 5 mei als jaarlijkse vrije dag. Daarvoor is nodig
dat de doelstelling van deze Bevrijdingsdag als Dag
van de vrijheid helder wordt geformuleerd. Hierbij is
het van belang dat er aantrekkelijke activiteiten voor
iedere doelgroep worden geboden: van een meer intellectuele benadering tot een laagdrempelige manier
van het verdiepen van vrijheid.

•
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Het Nationaal
Comité
4 en 5 mei:
bestuur en
organisatie

B

estuursleden en medewerkers ervaren
hun betrokkenheid bij het Nationaal
Comité 4 en 5 mei als bijzonder en eervol. Werken bij het Nationaal Comité
vereist een scherp bewustzijn van het
bijzondere karakter van de organisatie en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het comité wil de
komende jaren activerend zijn en mensen oproepen
om zichzelf te bevragen en met anderen in gesprek
te gaan. Iemand stelt de vraag is een uitnodiging om
interesse te tonen in elkaar en om zich in elkaars
leven en verhalen te verplaatsen. Dit stelt ook eisen
aan de kwaliteiten van medewerkers. Van hen wordt
gevraagd meer informatie en ideeën op te halen uit
de samenleving, deze te delen en daardoor verder te
brengen. Dienstverlening en het bieden van service is
daarvoor een belangrijke basishouding. Waar nodig
zal hierin geïnvesteerd worden.

Het bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is
het hoogste orgaan van de stichting en verantwoordelijk voor de gehele taakuitoefening. Het bestuur
van veertien personen bestaat uit een voorzitter,
vicevoorzitter, penningmeester en zeven leden, twee
qualitate qua-leden en twee adviserende leden. De
voorzitter vertegenwoordigt het Nationaal Comité en
is de eerste woordvoerder. De leden worden benoemd
bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar.
Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau met circa 25 fte, onder verantwoordelijkheid van de directeur.
Het samenspel tussen het bestuur en het bureau van
het Nationaal Comité is van groot belang. Financiën,
Personeel & Organisatie is een vaste commissie onder
voorzitterschap van de penningmeester. Ad hoc worden bestuurscommissies ingesteld, die samen met
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Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité,
presenteert de Vrijheid-express aan de NOS.

het bureau een specifiek onderwerp voorbereiden
voor een bestuursvergadering.
De organisatiestructuur van het bureau is zodanig
ingericht dat alle taken, ook die taken die samenhangen met het Platform WO2 en de samenwerking met
lokale 4 en 5 mei comités, zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zo dicht mogelijk bij de uitvoering belegd. Het werk wordt projectmatig uitgevoerd
en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan
taken en beleidsterreinen. Hierdoor zijn niet alleen
binnen de organisatie verschillende specialismen
nodig, maar wordt ook met veel externe specialisten
en andere partijen samengewerkt. De organisatie is

beperkt van omvang en kan op deze manier flexibel
deskundigheid inhuren voor specifieke projecten.
Medewerkers worden geacht vanuit een dienstverlenende opstelling een hoogwaardige kwalitatieve
bijdrage te leveren, verantwoordelijkheid te nemen
en zichzelf te blijven ontwikkelen. Het Nationaal Comité investeert in zijn medewerkers door het bieden
van betekenisvol werk, ontwikkelingsmogelijkheden,
goede arbeidsvoorwaarden en het uiten van waardering. Het comité volgt de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

•
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Begroting

V

De belangrijkste financier naast de Rijksoverheid is
het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg
(vfonds), dat sinds 2010 op jaarbasis 1 miljoen euro
bijdraagt aan de activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Naast de directe financiële bijdragen
blijft het comité ook in de komende beleidsperiode
afhankelijk van bijdragen van derden, al dan niet in
natura. Dit geldt in het bijzonder voor de immateriële bijdrage die we ontvangen van het ministerie van
Defensie. Het particuliere bedrijfsleven steunt via het
Nationaal Fonds 4 en 5 mei het werk van het comité.
Zonder deze bijdragen zouden diverse activiteiten
niet gerealiseerd kunnen worden.
De begroting, die jaarlijks wordt opgesteld, geeft niet
voor alle activiteiten een volledige inzage in de feitelijke kosten. Dit geldt vooral voor de kerntaken van
het comité op het terrein van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Rond
de Nationale Herdenking zijn er afspraken gemaakt
met onder andere de gemeente Amsterdam en met
diverse bedrijven. Het comité draagt uitsluitend de
kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding en

uitvoering van de organisatie van de herdenking, het
inhoudelijke programma en het uitnodigingsbeleid.
De gemeente Amsterdam draagt alle kosten voor de
inrichting van en de veiligheid op de Dam. Tot op
heden leverden diverse bedrijven en overheden gratis
materiaal en menskracht voor bijvoorbeeld (het installeren van) de monitoren in De Nieuwe Kerk en de
beveiliging en controle in De Nieuwe Kerk.
Een vergelijkbare situatie geldt voor de 5 mei-lezing.
Feitelijk draagt de gastprovincie de kosten van de organisatie en het programma. Voor het 5 mei-concert
en de helikoptertournee langs de Bevrijdingsfestivals geldt dat deze activiteiten niet zouden kunnen
worden uitgevoerd zonder de personele en materiële
inzet van het ministerie van Defensie. Al deze kosten
worden rechtstreeks door de partijen zelf gedragen.
De hoogte van de instellingssubsidie wordt in principe voor de komende vijf jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. Het comité ontvangt jaarlijks een
bijdrage in de looncompensatie. Als gevolg van
prijsindexeringen zullen de kosten van diverse activiteiten de komende jaren naar verwachting stijgen.
Onder die noemer vallen de huur van locaties en het
inhuren van producenten en materialen. Gedurende
de beleidsperiode zal de begroting daarom jaarlijks
worden bijgesteld. Op onderdelen zal het comité
meerjarenafspraken aangaan met producenten,
verhuurders en samenwerkingspartners. Om materiaal en mensen vast te kunnen leggen, zijn soms
vroegtijdige reserveringen noodzakelijk. Dat geldt
voor onder meer orkesten en muzikanten, podia en
beeldschermen. Deze aanpak bespaart kosten en
garandeert continuïteit.

foto: geert snoeijer

oor de uitvoering van zijn taken
ontvangt het Nationaal Comité 4 en
5 mei een instellingssubsidie van
de Rijksoverheid. Het ministerie
van VWS heeft deze subsidie per
1 januari 2021 met € 600.000 verhoogd naar ruim
€ 5,4 miljoen. De extra instellingssubsidie is bestemd voor het opvangen van de toegenomen kosten
in het algemeen en de onontkoombare meerkosten
voor communicatie en voor innovatie op het gebied
van educatie in het bijzonder.

De 5 mei-lezing in Almere, 2019.

Het streven is om met de diverse partijen financiële afspraken te maken voor de looptijd van de
beleidsperiode. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan
dat diverse kosten ook in de nieuwe beleidsperiode
rechtstreeks door derden worden gedragen. Mocht
dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zal dit consequenties hebben voor aantal, omvang en invulling
van diverse activiteiten. Aanvullend op de reguliere
taken kan het Nationaal Comité jaarlijks extra projecten uitvoeren op het terrein van educatie, voorlichting en communicatie. Hiervoor worden apart
fondsen geworven.

•
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Feestelijke afsluiting van Bevrijdingsdag
tijdens het 5 mei-concert 2019

foto: ben houdijk
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Nawoord

De lustrumviering 2019/2020 was de opmaat naar
een nieuwe beleidsperiode, 2021 - 2025. Het comité
gaat nieuwe activiteiten initiëren en nieuwe samenwerkingsverbanden opbouwen om de volgende
jaren op door te kunnen bouwen. Eind 2017 werd een
bestuurscommissie opgericht met de opdracht deze
nieuwe periode vorm te geven, bestaande uit Gerdi
Verbeet (voorzitter), Hans Laroes, Touria Meliani, Jos
Coumans, Liane van der Linden en vanuit het bureau
Jan van Kooten (directeur), Renske Krimp en Froukje
Demant. Vanwege de begroting waren ook penningmeester John Bakker en vanuit het bureau Ellen van
der Laar en Maaike van der Steen betrokken.

rijke stakeholders, zoals het COVVS, het Nederlands
Auschwitz Comité en vertegenwoordiger van Roma
en Sinti in Nederland Zoni Weisz, de Anne Frank
Stichting, het Centraal Joods Overleg, het Platform
Herinnering Tweede Wereldoorlog, het Veteranen
Platform en Veteraneninstituut, de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen, en anderen. De opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie.
Iedereen die aan de totstandkoming van de beleidsvisie en het beleidsplan heeft meegewerkt, bedanken
we hartelijk voor hun inbreng.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het meerjarig beleidsplan is tot stand gekomen
dankzij de inbreng van velen. We hebben ons laten
bijpraten op verschillende onderwerpen, zoals het
onderzoek naar de dekolonisatie van NederlandsIndië/Indonesië, de uitkomsten van het generatieonderzoek, het rituelenonderzoek, het draagvlak- en
vrijheidsonderzoek en ontwikkelingen op het gebied
van educatie.
Vervolgens zijn vele gesprekken gevoerd met mensen
uit de samenleving, waarbij we ons hebben laten
bijstaan door bureau Policy Design Studio. Dit heeft
geleid tot een ‘gesprek met 100 mensen’ uit alle lagen
van de samenleving, waarbij we de honderd mensen
vroegen de nieuwe plannen met ons ‘te ontwerpen’;
en met lokale organisatoren van 4 en 5 mei. Parallel
hieraan hebben diverse bestuursleden bijeenkomsten en lessen op scholen bijgewoond en een gesprek
gevoerd met studenten over herdenken, vieren en
burgerschap.
Op basis van deze verkennende eerste fase (kennis)
en de tweede fase (de praktijk/de omgeving) heeft
de bestuurscommissie een beleidsvisie geschreven,
met als penvoerder Hans Laroes. Het bureau heeft de
visie vertaald naar het beleidsplan en de financiële en
personele commissie heeft een bijbehorende begroting opgesteld. Het resultaat is in concept vastgesteld
door het bestuur. Dit concept is door de voorzitter
en de directeur voorgelegd aan een aantal belang-

Gerdi A. Verbeet, voorzitter
mr. John Bakker, penningmeester
luitenant-admiraal Rob Bauer (q.q. lid)
prof. dr. Yvonne Burger
kolonel der mariniers b.d. Jos Coumans
prof. dr. Marianne Hirsch Ballin
Onno Hoes
drs. Liane van der Linden
Touria Meliani
prof. dr. Kim Putters
drs. Jaap Smit (q.q. lid en vicevoorzitter)
Nikki Sterkenburg MA
Hans Laroes (tot 1 juni 2020)
Kilian Wawoe (tot 1 juni 2020)
Adviseurs:
Erik Gerritsen
drs. Gert-Jan Buitendijk
drs. Paul Huijts (tot 1 september 2020)
Directeur
Jan van Kooten
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Colofon

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zal in de komende
vijf jaar meer aandacht geven aan de doorwerking
van de Tweede Wereldoorlog in de huidige samenleving. Persoonlijke verhalen van mensen die de oorlog
zelf hebben meegemaakt gaan over in familieverhalen. Verhalen over de Holocaust, het verzet, militaire
strijd, internering en het verlies van dierbaren en
over de wijze waarop deze verhalen hun leven hebben
beïnvloed. Daarbij is ook ruimte voor andere verhalen over oorlog en onvrijheid. Er worden verbindingen gezocht met latere en actuele conflicten en
gedeelde ervaringen van oorlog en het verlies van
dierbaren. De Tweede Wereldoorlog blijft het fundament van 4 en 5 mei. Bijzondere aandacht gaat uit
naar de onbekende verhalen over de oorlog in delen
van ons toenmalige koninkrijk buiten Europa: Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Daarbij komen
ook de minder bekende en soms pijnlijke kanten van
ons verleden aan bod, zoals de dekolonisatieoorlog in
Nederlands-Indië of collaboratie. Hierdoor worden
4 en 5 mei meer inclusief. Ook in dit licht wordt het
begrip vrijheid verder inhoudelijk verdiept. Reflectie,
dialoog en activatie staan daarbij voorop. Dit alles in
de wetenschap dat herdenken en vieren alleen samen
met anderen inhoud en betekenis kunnen krijgen.
Het comité werkt bij het realiseren van deze missie
samen met een breed netwerk van instellingen, bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de vrijheid waarin we leven.
Want vrijheid maak je met elkaar.

Vormgeving
Rouwhorst + Van Roon
Foto’s
Beeldbank WO2 / niod
Beeldbank WO2 / Verzetsmuseum
Amsterdam
Freek van den Bergh / anp
Jan Boeve / De Balie
Patrick van Emst
Jean-Pierre Geusens / anp
Gemeente Heerenveen
Ben Houdijk
Chris van Houts
Vincent Jannink / anp
Birthe Kulik
Michiel Landeweerd (cc by-ncnd 2.0)
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Fotograaf onbekend
Nederlands Instituut voor Militaire Historie / Collectie Rups
Phil Nijhuis / ANP
Ilvy Njiokiktjien
Jaap Reedijk
Arnoud Roelofsz
Geert Snoeijer
Marco de Swart
Bert Teunissen
Edwin Vermeulen
Irene Versnel
Veteraneninstituut
Max Wolff
Drukwerk
Drukkerij Terts, Amsterdam
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