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Toespraak Gerdi Verbeet  

 

5 mei-concert 

Amsterdam, 5 mei 2016 

 

Minister-president, staatssecretaris van VWS, gevolmachtigde ministers, 

dames en heren welkom bij het 5 mei-concert.  

 

Een feestelijke afsluiting van twee dagen waarop wij met z’n allen de 

Tweede Wereldoorlog herdenken en de Vrijheid en de Bevrijding vieren. 

Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet van velen. 

 

Vandaag verzorgde Groningen het begin van de 71ste Nationale Viering 

Bevrijding. Een bijzonder welkom aan iedereen die hier aan heeft 

meegewerkt. 

 

Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te behouden, te 

verbreden en betekenisvol te laten zijn, zijn de handen ineengeslagen 

door het NIOD, de Oorlogsgravenstichting, de samenwerkende 

oorlogsmusea en herinneringscentra en het Nationaal Comité 4 en 5 

mei. 

 

Precies een maand geleden is het Platform Herinnering Tweede 

Wereldoorlog opgericht, die deze opdracht, deze gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid op gaat pakken. 

 

De herinneringen levend houden is een onmogelijke opdracht zonder de 

duizenden vrijwilligers. Zij hebben ervoor gezorgd dat we gisteren samen 

hebben kunnen herdenken en vandaag de vrijheid kunnen vieren.   
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Het fundament voor 4 en 5 mei wordt ondertussen gelegd in die andere 

363 dagen van het jaar. Dagen waarin we met u bezig zijn met educatie, 

met onderzoek, met oorlogsmonumenten en oorlogsgraven, in de 

oorlogs- en verzetsmusea en bij tal van andere herdenkingen zoals de 

Holocaustherdenking en de Indië Herdenking. Samen geven we vorm 

aan de toekomst van de herinnering.  

 

Graag dank ik mijn voorganger Joan Leemhuis, voormalig vicevoorzitter 

Jacques Wallage en oud-lid Jacqueline Le Grand. Zij hebben mede de 

basis gelegd voor de vernieuwende elementen in de herdenking en de 

viering van vandaag.  

 

Voor Eric Burmeister is dit jaar een bijzonder jaar; het laatste van zeven 

als ceremoniemeester op de Dam. Dank voor al je inzet de afgelopen 

jaren.  

 

De Ambassadeurs van de Vrijheid zijn vandaag weer naar de 14 

Bevrijdingsfestivals gevlogen. Festivals met in totaal een miljoen 

bezoekers. Een mooie prestatie.  

 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de aanwezigen op de 

Bevrijdingsfestivals ook een inhoudelijke activiteit bezoekt, zoals een 

ontmoeting met veteranen. Voor het comité zijn dat bemoedigende 

uitkomsten. 

 

Ook wil ik Cees Maas bedanken die vele jaren voorzitter is geweest van 

het Nationaal Fonds 4 en 5 mei. Dit fonds heeft veel innovatieve 

activiteiten mogelijk gemaakt en op die manier bijgedragen aan het meer 

zichtbaar maken van herdenken en vieren in de samenleving.  
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Graag wil ik vanavond speciaal onze trouwe mediapartner de NOS 

bedanken. Een jarenlange nauwe samenwerking die we koesteren en 

waar we de komende vijf jaar weer op kunnen rekenen met prachtige 

televisie-uitzendingen van 4 en 5 mei. Deze uitzendingen worden door 

miljoenen Nederlanders bekeken en die hoge kijkcijfers danken wij aan 

het vakmanschap van de NOS.  

 

Tot slot dank aan onze eigen medewerkers voor wie het werken bij het 

Nationaal Comité meer is dan een gewone baan. Zij zetten zich met hart 

en ziel in voor een waardige herdenking en een inspirerend en 

sprankelende Bevrijdingsdag.  

 

Koninklijke aanwezigheid 
In 1995 is de basis gelegd voor het 5 mei-concert. Toen zijn we van in 

Carré naar voor Carré gegaan, omdat we graag wilden dat iedereen bij 

het feest van de vrijheid aanwezig zou kunnen zijn.  

 

Het is dankzij de grote steun van prinses Beatrix dat het 5 mei-concert is 

uitgegroeid tot een traditie. Dit jaar heeft prinses Beatrix de fakkel van de 

vrijheid definitief overgedragen aan de huidige Koning en Koningin. Zij 

arriveren rond 20.15 uur en zullen met enkele gasten spreken.  

 

Graag wil ik u allen danken voor uw komst. Ik wens u een mooie avond. 

 

 

 

 

 


