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Toespraak Gerdi Verbeet  

 

Nationale Viering Bevrijding 

Groningen, 5 mei 2016 

 

Minister-president, excellenties, Thomas Erdbrink, dames en heren.  

 

Deze ochtend van de vijfde mei vormt de brug tussen het herdenken van 

de doden gisteravond en het feest van de Bevrijding en de vrijheid dat 

hier straks om 13.00 uur begint met het ontsteken van het vuur door de 

minister-president op het Bevrijdingsfestival hier in Groningen op de 

drafbaan.  

 
Groningen 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de provincie en de stad Groningen 

danken voor het organiseren van de 5 mei-lezing, die het begint 

markeert van de Nationale Viering Bevrijding. Vanochtend zijn een 

aantal van ons begonnen met een ontbijt met de inwoners van 

Groningen waaronder vluchtelingen en gesproken over vrijheid. Een 

verwachtingsvoller begin van de dag kunnen we ons niet wensen.  

 
Thomas Erdbrink en NOS 

Dit jaar hebben we hier in Groningen een primeur. De 5 mei-lezing wordt 

straks live uitgezonden op televisie! Samen met de NOS is een nieuwe 

vorm bedacht voor de 5 mei-lezing. Het wordt een inhoudelijk spannend 

programma met veel gasten aan tafel bij onze presentator Art 

Rooijakkers en onze hoofdgast Thomas Erdbrink - oftewel ‘onze man uit 

Teheran’. Na een verkorte versie van zijn lezing zal Thomas - ons 
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meenemen in de dilemma’s rondom vrijheid in Nederland en Iran waar 

hij woont en andere delen van de wereld. 

 

Vfonds 

Maar voordat we verder gaan wil ik stilstaan bij de ondertekening van het 

driejarige samenwerkingsconvenant tussen het vfonds en het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei. Dankzij het vfonds en al die mensen die meedoen 

met de Goede Doelen Loterijen zoals de Bank Giro Loterij en de 

Postcode Loterij  kan de vrijheid groots gevierd worden in Nederland.  

Het Nationaal Comité is ontzettend blij met het vfonds als partner, die het 

werk van comité versterkt en verbreed.  

 

De financiële steun van de Rijksoverheid en de aanvullende steun van 

het vfonds  maken het mogelijk herdenken vieren en herinneren voor de 

samenleving blijvende betekenis te geven. 

 

Graag wil ik de voorzitter van het vfonds de heer Croll, de minister 

president de heer Rutte en staatssecretaris van VWS de heer Van Rijn 

vragen om vandaag op het podium te komen zodat wij onze 

dankbaarheid richting hen en daarmee de samenleving duidelijk kunnen 

maken. 

 

Maar nu eerst een korte film over prachtige projecten die mede dankzij 

het vfonds de afgelopen drie jaar tot stand zijn gekomen.  

 


