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 Voorwoord

“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 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam

De Nationale Herdenking op 4 mei 2020 staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Een lege Dam en een in-
drukwekkende toespraak van de koning. Bijna acht miljoen mensen keken naar de televisie en daarmee was 
de herdenking het best bekeken programma van 2020. En toch hadden we het graag anders gezien; hadden 
we de koning een volle Dam gegund. Want herdenken doe je samen met anderen die ook hun dierbaren 
herdenken en die samen willen stilstaan bij de verschrikkingen van oorlog. De behoefte om te herdenken 
was sterker dan de lockdown waarin we op 4 mei zaten. Uit het hele land kwamen suggesties en initiatieven 
om de oorlogsslachtoffers te herdenken en stil te staan bij de kwetsbaarheid van onze vrijheid. Het ritueel 
om bloemen te leggen bij een van de duizenden oorlogsmonumenten kon doorgang vinden door een unieke 
samenwerking met Tikkie, de bloemensector en vele vrijwilligers. Maar het kon ook digitaal op de website 
oorlogsmonumenten.nl. 

De Holocaust werd in dit lustrum op grote schaal herdacht. Het monument LEVENSLICHT bestaande uit 
104.000 lichtgevende stenen was te zien in 170 gemeenten en dankzij de inzet van vele vrijwilligers en scho-
len werden er mooie programma’s omheen georganiseerd. Daarmee werd zichtbaar gemaakt dat de Joden-
vervolging door het hele land heeft plaatsgevonden. De minister-president bood bij de Nationale Holocaust 
Herdenking zijn excuses aan voor het “tekortschieten als hoeders van recht en veiligheid” van de Nederland-
se overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verrassend waren ook de excuses van koning Willem Alexander 
tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië voor de “geweldsontsporingen aan Nederlandse zijde”, ten tijde van 
de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Toespraken geven betekenis aan het verleden en met het maken 
van deze excuses wordt een historische en diepgevoelde behoefte van velen ingelost. 

Als gevolg van de beperkingen om samen te komen zijn veel activiteiten aangepast en vertaald naar televisie-
programma’s of andere (digitale) vormen. Voorafgaand aan de Nationale Indiëherdenking op 15 augustus is 
een speciale bijlage gemaakt en verspreid via de dpg-media. Na de herdenking is samen met de nos het tv-
programma Van Jakarta naar Rotterdam gemaakt vanuit de Cruise Terminal in Rotterdam. In dit programma 
stond de aankomst en de vaak koele ontvangst van Indische Nederlanders centraal. Mede op verzoek van het 
Platform WO2 is er extra ingezet op een mooie afsluiting van het lustrumjaar door de oprichting van de Ver-
enigde Naties, 75 jaar geleden, feestelijk te vieren. 75 persoonlijke verhalen over vrede, veiligheid en vrijheid 
kwamen tot leven in een boekje, een tentoonstelling door het hele land en op televisie. Er waren videobood-
schappen van de koning, de koningin en de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres. 

In opdracht van het ministerie van vws heeft het Nationaal Comité, op basis van een inhoudelijk kader en 
een zorgvuldige procedure, 24 educatieve projecten gesubsidieerd. Deze kernmerken zich door duurzaam-
heid en blijven de komende jaren behouden voor het onderwijs. Dit geldt ook voor de prachtige samenwer-
king met uitgeverij Noordhoff met wie samen de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. Dankzij 
een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij via het vfonds kregen alle mid-
delbare scholen zes exemplaren voor hun bibliotheek. Samen met het scp is de bundel Vrijheid in Nederland, 
75 jaar na de bevrijding geschreven. Meer dan 20 jaar Nationaal Vrijheidsonderzoek gecombineerd met de ex-
pertise van het scp leverde een boeiende analyse op van ontwikkelingen, dilemma’s en spanningen rondom 
vrijheid. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei doet zijn werk met tal van andere organisaties. Samen met de lokale 4 en 5 
mei comités, ministeries, provincies, gemeenten, collega-instellingen en partners van het Platform WO2. 
Zonder deze samenwerking zou het werk van het comité onmogelijk zijn. 
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Koning Willem-Alexander sprak 
op 4 mei 2020 op een lege Dam.
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   Bestuursverslag 

 1  Activiteiten
 Inleiding
“De uitbraak van het coronavirus en de bestrijding ervan heeft een ongekende impact op ons leven. Dat geldt ook voor 
de beslissing van het kabinet om tot 1 juni geen evenementen te laten plaatsvinden. Hierdoor kunnen de meeste oorlogs-
herdenkingen en vrijheidsvieringen die voor april en mei stonden gepland niet doorgaan. In elk geval niet als een fysieke 
bijeenkomst. Dat is voor heel Nederland een grote teleurstelling, maar vooral voor de overlevenden van de oorlog en 
de nabestaanden van de slachtoffers. Mijn gedachten gaan naar hen uit. Ook voor de mensen die hard hebben gewerkt 
aan de voorbereiding van de activiteiten, is dit een forse tegenvaller. Wat stonden er deze maanden toch veel prachtige 
herdenkingen en vieringen op de agenda.”

Staatssecretaris Blokhuis van vws verwoordde het al op 6 april 2020 in een brief aan organisaties in het 
werkveld van herdenken en vieren: de coronapandemie heeft grote invloed op de herdenking op 4 mei en de 
viering van 5 mei en 75 jaar vrijheid in 2020. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat de 75 jaar vrijheid-
projecten die het Nationaal Comité 4 en 5 mei en partners en collega-instellingen nog aan het ontwikkelen 
waren, in één klap tot stilstand kwamen of ingrijpend moesten worden bijgesteld. Ruim na 4 en 5 mei wer-
den bepaalde projecten – veelal beperkt of aangepast – toch gerealiseerd. 

 Programma 75 jaar vrijheid
Het comité wilde – in aanvulling op zijn reguliere activiteiten – in 2019 en 2020 een aantal additionele acti-
viteiten organiseren. Daarbij was de chronologie van de bevrijding in 1944-1945 leidend. Als koepel over de 
activiteiten werd een landelijke campagne ontwikkeld, in samenwerking met Stichting Coördinatie 75 jaar 
Vrijheid (S75V). Deze stichting is speciaal opgezet om op landelijk niveau de activiteiten te coördineren en 
afstemming te realiseren. In het bestuur van S75V was ook de voorzitter van het Platform WO2 vertegen-
woordigd. De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door het vfonds en het ministerie van vws.

De lustrumviering viel samen met het einde van de beleidsperiode 2016-2020 van comité, waarin het opha-
len en doorvertellen van verhalen centraal stond. Ook viel deze samen met het einde van de campagne ‘Geef 
vrijheid door’. Tenslotte markeerde de viering een scharnierpunt: van de oorlog die mensen zich nog herin-
neren naar de oorlog die geschiedenis is geworden. Deze drie lange lijnen – verhalen van vrijheid, doorgeven 
van vrijheid en 75 jaar vrijheid als scharnierpunt tussen herinneren en geschiedenis – zijn gevolgd bij het 
inhoudelijk ‘laden’ van de vieringen en herdenkingen. Het comité wilde daarom in 2019-2020 in Nederland 
lustrumactiviteiten organiseren onder het motto ‘Geef vrijheid door’. Door actief het land in te trekken en 
verhalen over de bevrijding en vrijheid op te halen zou de slogan inhoudelijke diepte krijgen. ‘Lokaal’ zou 
daarbij centraal staan. Het  reeds bestaande netwerk rondom  herdenken en vieren met provincies, gemeen-
ten, comités, musea en media zou worden ingezet en benut. 

Het comité richt zich met de activiteiten op de gehele Nederlandse samenleving. Jongeren en Nederlanders 
zonder familiaire verbintenis met de Tweede Wereldoorlog krijgen daarbij extra aandacht. Door samenwer-
king met de nos wordt op nationaal niveau een breed publiek bereikt. Samenwerking met lokale media 
vergroot het bereik verder. Via intermediairs als scholen, lokale comités, gemeenten en Bevrijdingsfestivals 
wordt lokaal een divers publiek aangesproken. 

 Resultaten Programma 75 jaar vrijheid
Het comité nam zich voor om naast zijn reguliere activiteiten rond of op 4 en 5 mei vijf grote ‘momenten’ in 
samenwerking met partners te organiseren. De start van de viering van het lustrum vond plaats in 2019 in 
Terneuzen. In 2020 stonden de volgende vier ‘momenten’ gepland:   

 Holocaustherdenking lokaal – 27 januari 2020 
Op 16 januari 2020 werd in Rotterdam het tijdelijke lichtmonument levenslicht gepresenteerd. 104.000 
steentjes werden met uv-lampen opgelicht, waarbij de steentjes de Joodse, Roma en Sinti levens represen-
teerden. Stenen spelen ook een belangrijke rol in de Joodse herdenkingstraditie. Na de presentatie in Rot-

Dit jaarverslag en deze jaarrekening vormen de inhoudelijke en financiële verantwoording over het jaar 
2020. In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag wordt teruggekeken op 2020. In hoofdstuk 2 staan de be-
langrijkste resultaten op een rij. Afgesloten wordt met de jaarrekening; de financiële verantwoording. Naast 
dit jaarverslag is in het NC Magazine van najaar 2020 ook in beeld en tekst uitgebreid teruggeblikt. 

Amsterdam, 20 april 2021

Gerdi A. Verbeet, voorzitter     Arianne de Jong, directeur
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aantal gasten (conform de toen geldende coronaregels). Een kleine 200.000 mensen hebben het programma 
bekeken. Het tv-programma is gemaakt door de nos, met input van comité en partners, zoals het Indisch 
Herinneringscentrum en de Stichting Nationale Herdenking15 Augustus 1945. Naast het tv-programma is 
een kleinschalig relatie-evenement gerealiseerd in de naastgelegen Cruise Terminal voor ongeveer tachtig 
gasten. Er was een plenair programma, een diner en een kleine tentoonstelling die men kon bezoeken. 

 75 jaar Verenigde Naties 
75 jaar VN was bij aanvang van de planvorming van het comité in 2017 geen onderdeel van het lustrumplan. 
Op verzoek van de gemeente Den Haag is dit project – toen de lustrumbegroting van het comité al rond was 
– toegevoegd aan het lustrumplan. De uitvoer was in handen van een coalitie van Haagse partijen, geleid 
door Humanity House.

Het comité was binnen het project hoofdverantwoordelijk voor het tv-programma, op te nemen in het Vre-
despaleis. In het programma werden grote thema’s rondom oorlog en vrede en de grondwaarden van de VN 
verteld aan de hand van zes van de 75 jaar VN in 75 verhalen. Ieder verhaal werd afgesloten met een inhoudelijk 
samenhangend lied begeleid door livemuziek. Douwe Bob, Giovanca, Jeangu Macrooy, Ntjam Rosie en Basti-
aan Everink traden op. Tevens waren er inhoudelijke bijdragen van Z.M. de Koning, H.M. de Koningin, de 
secretaris-generaal van de VN, de voormalige Nederlandse ambassadeur bij de VN Karel van Oosterom en de 
voormalige Nederlandse VN- jongerenvertegenwoordiger Jahkini Bisselink. 

 Een nieuwe beleidsvisie
De nieuwe beleidsvisie ‘Iemand stelt de vraag’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 2020 vastgesteld en 
aan staatssecretaris Blokhuis van vws aangeboden. Het visiedocument is opgesteld in samenspraak met de 
Nederlandse samenleving, lokale organisatoren 4 en 5 mei en diverse betrokken organisaties en belangen-
verenigingen. Met de visie en het bijbehorende beleidsplan geeft het Nationaal Comité de komende jaren 
richting aan de zingeving van 4 en 5 mei. 

De titel van de beleidsvisie is afkomstig uit het gelijknamige gedicht van Remco Campert dat de opstellers 
van de visie heeft geïnspireerd. 
“Voor heel veel Nederlanders zijn 4 en 5 mei een moreel ijkpunt. Het is de dure plicht van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei om ook nieuwe generaties en nieuwe groepen in onze samenleving bij herdenken en vieren 
te betrekken”, aldus de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet. In de beleidsvisie is beschreven 
dat dit kan door meer aandacht te geven aan de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de huidige 
samenleving. 
Bij het realiseren van de visie werkt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende vijf jaar nauw samen met 
een breed netwerk van instellingen, bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen 
voor de vrijheid waarin we leven. 

 Voorzitter Gerdi Verbeet sprak bij …
De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt veelvuldig gevraagd bij herdenkingen, openingen 
of presentaties te spreken. Het afgelopen jaar sprak zij onder andere bij de opening van het Herinneringscen-
trum Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn (26 januari), de herdenking Oranjehotel in Den Haag (5 september) 
en de Airborne Herdenking in Arnhem (18 september). Zij hield de Burgemeester Daleslezing in Nijmegen 
(31 januari) en de Sint Jorislezing in Amersfoort (3 oktober 2020). Op 21 november sprak Gerdi Verbeet bij de 
online bijeenkomst voor lokale organisatoren van  herdenkingen en vieringen.

 Herdenken en vieren

 Nationale Herdenking
“De dodenherdenking ruim een maand geleden op de lege Dam was de indrukwekkendste die ik ooit heb ge-
zien”, zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. “De leegte die doden achterlaten, kwam in beeld. De herden-
king liet zien dat er momenten van ontroerende schoonheid kunnen ontstaan in moeilijke tijden. De coron-
acrisis noopt tot improvisatie, een vorm van intelligentie die we te weinig aanspreken.” (nrc, 16 juni 2020)

terdam zijn de steentjes verdeeld over de 173 deelnemende gemeenten. Zo stond levenslicht in al deze 
gemeenten waar de vervolging heeft plaatsgevonden, gedurende een aantal weken op een betekenisvolle 
locatie, waarbij lokaal activiteiten en herdenkingen zijn georganiseerd.

 Maand van de vrijheid (4 april- 5 mei 2020) 
De Maand van de vrijheid was in de lustrumplannen gedefinieerd als het hoogtepunt van de viering van 
75 jaar vrijheid. Het hoofdonderdeel van deze campagnemaand waren de veertien bussen van de Vrijheid-
express waarmee verhalen over vrijheid en onvrijheid opgehaald en verteld zouden worden. 

Door de coronacrisis heeft de Maand van de vrijheid uiteindelijk niet plaatsgevonden en is de Vrijheid-ex-
press dus niet gaan rijden. Er was geen start, geen maandlange tour van bussen door het land en geen afslui-
ting op de Bevrijdingsfestivals op 5 mei. Dat neemt niet weg dat er wel lessen te trekken zijn. Het traject om 
te komen tot de Maand van de vrijheid is bijzonder leerzaam geweest. 

Het comité wilde het Amsterdamse initiatief van de Vrijheidsmaaltijd in de Maand van de vrijheid neerzet-
ten als de nieuwe landelijke 5 mei-traditie. In de jaren 2018 en 2019 is door het comité al flink ingezet op 
het uitdragen van het concept. In 2020 zijn geen maaltijden gerealiseerd. Vanwege de coronacrisis is medio 
maart besloten tot annulering van de Vrijheidsmaaltijden en deze door te schuiven naar 2021. Op het mo-
ment van annuleren – toen de aanmeldingen nog liepen – waren er bijna 500 maaltijden aangemeld (400 
landelijk, 100 Amsterdam) waar ruim 70.000 bezoekers werden verwacht. 

 Programma 15 augustus 2020
Jaarlijks vindt op 15 augustus de Nationale Indiëherdenking plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. 
Bij aanvang van het lustrumjaar ontstond het idee om op dit speciale moment extra aandacht te besteden 
aan dit deel van de oorlogsgeschiedenis, aanvankelijk door het programmeren van een inhoudelijk en mu-
zikaal programma aansluitend op de Indiëherdenking in Den Haag. Dit programma is door de coronacrisis 
aangepast tot een (tv-)programma vanuit Rotterdam over aankomst en migratie.

Het tv-programma Van Jakarta naar Rotterdam is uitgezonden op 15 augustus op npo2 tussen 19.52-20.44 uur. 
Het programma werd uitgezonden vanuit café Rotterdam in het gebouw van de Cruise Terminal aan de Wil-
helminakade in Rotterdam (een ‘Plek van aankomst’). Het programma werd opgenomen met een zeer beperkt 

De presentatie 
van Levenslicht in 
Rotterdam.

 fo
to

: m
a

rco
 d

e sw
a

rt



8 9nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2020 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2020

De Nationale Herdenking bestaat uit twee onderdelen: de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk en de herdenking 
op de Dam. In 2020 is de Nationale Herdenking in verband met de covid-19 pandemie georganiseerd zonder 
publiek. Het programma in De Nieuwe Kerk werd uitgevoerd in een vrijwel lege kerk waarin wel de stoelen 
stonden, symbolisch voor de mensen die aanwezig hadden moeten zijn. 

De bijeenkomst in De Nieuwe Kerk begon met vier getuigenissen van mensen die vertellen waarom zij op  
4 mei herdenken. Vanuit de invalshoek ‘verzet’ sprak Liselotte Staal over haar opa die in 1943 tewerkgesteld 
werd en zich na zijn ontsnapping aansloot bij de geallieerden. Commandant der Strijdkrachten admiraal 
Bauer sprak over de missie en het doel van de krijgsmacht. Veteraan majoor Maria Donk sprak over haar 
familiegeschiedenis die haar motiveerde om militair te worden. Peter van Dongen sprak over zijn opa die als 
knil-militair op 16 augustus 1945 werd onthoofd doordat helaas het nieuws van de capitulatie van Japan nog 
niet overal op voormalig Nederlands-Indië was doorgedrongen.

Arnon Grunberg hield de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk. Een lezing waarin hij sprak over de Holo-
caust, over zijn oorlogservaringen binnen zijn eigen familie en over de rol die de Holocaust nog steeds speelt 
in de huidige maatschappij. 
Een ensemble van het Metropole Orkest speelde twee muziekstukken. Een daarvan met soliste Simone 
Kleinsma. Zij zong het lied Pap, kun je me horen. Het Metropole Orkest en Simone Kleinsma zijn ook betrok-
ken bij het 5 mei-concert in 2020.  

De Nationale Herdenking op de Dam is uitgevoerd conform de uitganspunten van de Rijksoverheid. De Dam 
was niet toegankelijk voor publiek. Er was een zeer beperkt cortège en de kleinst mogelijke bezetting van 
de Militaire Kapel aanwezig. Alleen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin hebben zelf 
de krans gelegd ‘namens de hele Nederlandse bevolking’. Alle andere kransen, van zowel de eerste generatie 
oorlogsgetroffenen als de autoriteiten, zijn door twee scouts (broer en zus) gelegd. Eerste generatie oorlogs-
getroffenen en de autoriteiten waren niet aanwezig op de Dam. De kransen voor de omgekomen verzetsmen-
sen, de vervolgden, de burgerslachtoffers, de omgekomen burgers in Azië en de omgekomen militairen en 
koopvaardijpersoneel werden gelegd met vertoning van de eerder opgenomen getuigenissen. De minister-
president en de burgemeester waren wel als lid van het cortège aanwezig, maar niet als kranslegger. Jonge 
dichter Eva Pronk uit Zuid-Holland droeg haar gedicht  ‘Vrijheid’ voor. De afwezigheid van de voorzitters 
van de Eerste en Tweede Kamer leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Het Nationaal Comité heeft op verzoek 
van de minister-president in een brief de gang van zaken uiteengezet en vastgelegd dat de Kamervoorzitters 
in de toekomst altijd aanwezig kunnen zijn.

De toespraak van Zijne Majesteit de Koning op een lege Dam was persoonlijk, toegankelijk en openhartig. 
Het was voor het eerst dat er tijdens de Nationale Herdenking werd gesproken door een lid van het Konink-
lijk Huis. 

De Nationale Herdenking is door bijna acht miljoen mensen bekeken. De beelden van een vrijwel lege Dam 
zijn de hele wereld over gegaan. De reacties van de direct betrokkenen en in de media waren vrijwel zonder 
uitzondering positief. De essentie van het ritueel werd door de leegte extra zichtbaar en voelbaar, maar het 
doel de doden en het verlies te herdenken hoort met nabestaanden samen op de Dam en bij die honderden 
andere herdenkingen op 4 mei. De mogelijkheid van het digitaal leggen van bloemen via onze website, en 
tulpen leggen bij 70 oorlogsmonumenten en op twee erevelden was een kleine maar gewaardeerde compen-
satie van een 4 mei zonder aanwezigen om in gezamenlijkheid te herdenken.

 Nationale Viering van de Bevrijding: 5 mei-lezing
De Nationale Viering van de Bevrijding zou in 2020 beginnen met de 5 mei-lezing, uitgesproken door de 
Duitse bondskanselier Angela Merkel. Deze lezing zou plaatsvinden in de provincie Zuid-Holland. Het 
Kunstmuseum Den Haag was de aangewezen plek voor deze bijzondere editie en zou in het teken van 75 jaar 
vrijheid omgedoopt worden tot een theater voor bijzondere verhalen en vertellingen. Tijdens het beoogde 
televisieprogramma rondom de 5 mei-lezing zou ook een kinderlezing uitgesproken worden door Mily Al-
Azzazi. Helaas is het complete programma in het Kunstmuseum Den Haag geannuleerd wegens de toen 
geldende coronamaatregelen. Een herkansing ligt in het verschiet voor 5 mei 2021.
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De 4 mei-voordracht van Arnon Grunberg in de Nieuwe Kerk.
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Het aangepaste (binnen)programma was productioneel complex. De kijkcijfers en de waardering waren 
hoog: na het zes- en het achtuurjournaal het best bekeken programma van de dag met 1,4 miljoen kijkers. 

 Ondersteuning herdenken en vieren 
De organisatorische ondersteuning door het comité van zowel de Nationale Holocaust Herdenking op de 
laatste zondag van januari als de Nationale Indiëherdenking op 15 augustus is uitgegroeid tot een construc-
tieve samenwerking. Het bureau zorgt voor de productionele en logistieke organisatie en adviseert op het 
gebied van protocol, veiligheid en inhoud. 

De Nationale Holocaust Herdenking in januari 2020 was de laatste herdenking van afgelopen jaar waar co-
rona nog geen rol speelde. Het was een lustrumeditie, 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz, en was mede 
daarom – en dankzij het mooie weer – drukbezocht. Het programma was uitgebreid met een extra spreker en 
een extra muzikaal intermezzo. Minister-president Rutte sprak namens het kabinet zijn excuses uit voor de 
passieve houding van de Rijksoverheid ten tijde van de Jodenvervolging gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De Nationale Herdenking 15 augustus was eveneens een lustrumeditie, maar had helaas wel te maken met 
een beperkte aanwezigheid van genodigden vanwege de coronamaatregelen. Ook hier sprak minister-pre-
sident Rutte, onder andere over zijn eigen Indische familiegeschiedenis, in aanwezigheid van de koning en 
ongeveer honderd andere genodigden. De koning legde de eerste krans bij het Indisch Monument. 

In maart zou de halfjaarlijkse bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen plaatsvin-
den op de KNVB-campus in Zeist. Vanwege de maatregelen rondom covid-19 is deze bijeenkomst helaas gean-
nuleerd. De bijeenkomst in november 2020 heeft plaatsgevonden via een livestream. Tijdens deze livestream 
werden drie thema’s behandeld: de nieuwe beleidsvisie van het  Nationaal Comité, herdenken en vieren in coro-
natijd, en een toekomstvisie op de bijeenkomsten voor lokale organisatoren. De livestream is door ongeveer 150 
lokale comités bekeken en het was mogelijk om mee te doen en te reageren via een chatfunctie. Jeroen Overbeek 
presenteerde de livestream en deed dit zoals altijd zeer professioneel en vol overgave. 

Van de regeling voor Reünies en lotgenotencontacten is in 2020 minder gebruik gemaakt door het wegvallen 
van bijna alle geplande reünies vanwege covid-19. 

 Bevrijdingsfestivals 
In maart 2020 werd duidelijk dat de festivals geen doorgang konden vinden. De inzet op de doelstellingen is 
echter gelijk gebleven en geïntensiveerd. Voor de uitvoering van overkoepelende inhoudelijke projecten is 
de focus verlegd van de fysieke festivals naar het aanbieden van content aan festivals/ media en partners om 
op deze manier online en via radio en tv inhoudelijke elementen aan te bieden. 
Samen met de Ambassadeurs van de Vrijheid zijn er mooie inhoudelijke programma’s gemaakt die op de 
sociale media zijn gedeeld en op deze manier toch nog honderdduizenden jongeren bereikten. 

s� Roxeanne Hazes in gesprek met oorlogsoverlevende Salo Muller. Als Joods jongetje werd Salo opgepakt, 
maar hij overleefde de oorlog. Roxeanne gaat, vanwege de coronamaatregelen, online in gesprek met 
Salo. Ze spreken over vrijheid en wat oorlog als kind met je doet.

s� Lucas & Steve bestaande uit Lucas de Wert en Steven Jansen, is een van de Ambassadeurs van de Vrijheid 
2020. Zij gaan met hun oma’s in gesprek over hun oorlogsherinneringen.

s� Snelle (Lars Bos) gaat met Defensie op missie. De populaire rapper en zanger vaart mee met een marine-
schip van Defensie, dat op missie is in de Caraïbische Zee. Daar ervaart Snelle hoe het is als je geen kant 
op kunt en er om je heen alleen maar water is. 

s� Kris Kross Amsterdam in Indonesië, hun opa’s achterna. In februari 2020 waren de dj’s in Indonesië voor 
een korte documentaire over hun Indonesische roots. Zowel de opa van Sander en Jordy als de opa van 
Yuki heeft een persoonlijke link met het land.

 5 mei-concert 
Het 5 mei-concert is de feestelijke afsluiting van 4 en 5 mei. In het lustrumjaar had het concert een spek-
takelstuk moeten worden. Ook hier konden de oorspronkelijke plannen geen doorgang vinden in verband 
met de maatregelen rondom covid-19. Het concept om zowel een orkest als solisten uit afgelopen edities 
te laten optreden kon wel worden gehandhaafd, maar in een aangepaste versie. Ook het Metropole Orkest 
vierde een 75 jarig jubileum, omdat het in 1945 direct na de oorlog werd opgericht om weer muziek in het 
leven van mensen te brengen. In samenspraak met het Metropole Orkest en de solisten Simone Kleinsma, 
Roel van Velzen, Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut werd het concert in een kleine en intieme setting 
binnen uitgevoerd in Koninklijk Theater Carré. Er was geen publiek bij aanwezig. Het concert werd omlijst 
met beelden van de Bevrijding vanaf 1945 tot en met het heden. Daarnaast was via beeldschermen te zien hoe 
diverse bekende Nederlanders We’ll Meet Again zongen.

Simone Kleinsma 
en het ensemble 
van het Metro-
pole Orkest in de 
Nieuwe Kerk.

Ambassadeur 
van de Vrijheid 
Snelle neemt op de 
trappen van het 
provinciehuis in 
Haarlem
enkele liedjes op 
voor 3FM.
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 Het Klokhuis en Jong in oorlog
Met Het Klokhuis, waarmee een jarenlange samenwerking bestaat, zijn in 2020 in het kader van het jubileum 
75 jaar vrijheid vier afleveringen gemaakt over vrijheid/ de Four Freedoms: De 4 Vrijheden. De aflevering 
die in samenwerking met het Nationaal Comité is gemaakt, heet Vrij (zijn) van angst. In deze aflevering on-
derzoekt Pascal het mensenrecht ‘Vrij (zijn) van angst’: je hebt recht op een veilig leven. Hij gaat op bezoek 
bij Herman Polak die als 5-jarig Joods jongetje in de oorlog drie jaar lang zat ondergedoken en de 13-jarige 
Syrische jongen Obada die moest vluchten voor de oorlog in Syrië toen hij 6 jaar was. De aflevering werd op 
4 mei 2020 uitgezonden en trok gemiddeld 139.000 kijkers. Online waren er tot 2 juni 2020 636.331 views in 
totaal voor alle fragmenten uit de serie. 
Ook zijn er – in samenwerking met Schooltv – weer vier nieuwe films toegevoegd aan de serie Jong in oorlog: 
ooggetuigen vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Thema’s in 2020: De bevrijders van oorlog, Kind in het 
kamp in oorlog, Vechten voor de vijand in oorlog, Soldaat in Nederlands-Indië in de oorlog. 

 4FREE Magazine
De speciale jubileumeditie van het 4FREE Magazine 2020 is al in 2019 gemaakt met het oog op het gebruik 
tot september 2020. In 2020 is het online lesmateriaal vernieuwd. In april zijn vier nieuwe educatieve di-
lemmafilmpjes online beschikbaar gesteld. In deze films komen de Four Freedoms aan bod, gekoppeld aan 
hedendaagse thema’s en op een voor jongeren aansprekende manier. De vier films gaan over de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van geloof en over vrij zijn (vrijwaring) van armoede en vrij zijn van angst. In 
de films komen jongeren aan het woord, ze geven hun eigen mening over de vrijheden en vragen de kijkers 

 Educatie 

 4 en 5 mei Denkboek
In 2020 stond het Denkboek natuurlijk in het teken van het jubileum 75 jaar vrijheid. Het thema vrijheid kwam 
op allerlei verschillende manieren terug in deze editie van het Denkboek. Alle exemplaren van de extra grote 
oplage van 250.000 boekjes werden besteld. De lockdown en de daaropvolgende scholensluiting bemoei-
lijkten de distributie. Tijdens de huiswerkcontactmomenten met leerlingen werden ze uitgedeeld. Boekjes 
werden daarnaast ook naar leerkrachten thuis gestuurd, die ze vervolgens aan hun leerlingen verstrekten. 
Tot eind juni zijn er op aanvraag boekjes verstuurd en in totaal zijn er toch nog 211.056 boekjes (plus bijbeho-
rende docentenhandleidingen) gedistribueerd in 2020.  

 Extra bij Denkboek
Het 4en 5 mei Denkboek kende maar liefst drie extra’s in het kader van het jubileum: een kinderpodcast getiteld 
Op houten banden. Een gevaarlijke fietstocht op de grens van de bevrijding, het Nationaal Vrijheid-spel en een vrij-
heidsslinger (om op te hangen in de klassen). Dit laatste extraatje is door de scholensluiting helaas niet tot zijn 
recht gekomen. De andere twee producten zijn heel succesvol gebleken. Zo zijn de vijf afleveringen van de kin-
derpodcast in 2020 bijna 190.000 keer bezocht en zijn de afleveringen tienduizenden keren beluisterd. Vermoe-
delijk zijn de coronacrisis en de situatie van thuiseducatie hier een katalysator in geweest: leerkrachten zochten 
meer naar digitale onderwijsmiddelen en daar leenden deze kinderpodcast en de bijbehorende werkbladen zich 
uitstekend voor. De podcast kreeg ook aandacht in de media en staat nog steeds online. 

Van het Vrijheid-spel, dat speciaal in het kader van het jubileum werd ontwikkeld, zijn in totaal 6.300 van de 
7.500 geproduceerde spellen gedistribueerd op de scholen. Een deel van de spellen was oorspronkelijk ook 
bedoeld voor de Vrijheidsmaaltijden en de Vrijheid-expressen. 
Tenslotte waren er de digitale lessen bij het Denkboek. De gebruikscijfers van mei 2019 t/m mei 2020: aantal 
views: 121.875, aantal unieke views: 49.085. Een deel daarvan is ook nog in pré-coronatijd en dit zijn dus naar 
alle waarschijnlijkheid schoolklassen waarbij één view op het digischoolbord een hele klas bereikt.  

Uit de docentenevaluatie in juni 2020 bleek het 4 en 5 mei Denkboek, én de extra’s die er waren ondanks de 
moeilijke omstandigheden in het voorjaar, wederom zeer positief te zijn ontvangen door leerkrachten. De 
afzet van het Denkboek groeit nog steeds jaarlijks, ondanks het krimpende leerlingenaantal op Nederlandse 
basisscholen. Het 4 en 5 mei Denkboek is en blijft het grootste onderwijsproduct over herdenken, vieren en 
vrijheid in Nederland.
 
 Caribisch Denkboek
In 2018 is voor het eerst een Caribisch Denkboek voor 4 en 5 mei uitgebracht. In maart 2019 is het boekje extra 
gelanceerd op Aruba in bijzijn van de gouverneur, de minister-president en de minister van Onderwijs. In 
2020 was het de bedoeling om vooral op Bonaire extra aandacht aan het boekje te geven. Door de uitbraak van 
het coronavirus is het hier niet van gekomen.  

 Adopteer een monument
In samenwerking met edg Media is op twee momenten in 2020 campagne gevoerd, gericht op basisscholen 
en het voortgezet onderwijs om nieuwe deelnemers te werven voor het project Adopteer een monument. En 
met resultaat. Zo zijn er in 2020, ten opzichte van 2019, weer 52 basisscholen bijgekomen die deelnemen aan 
het project en twaalf scholen uit het voortgezet onderwijs. Eind 2020 zijn er in totaal 1.792 monumenten door 
bijna 1.600 scholen ( primair- en voortgezet onderwijs) geadopteerd. Sommige scholen adopteren meerdere 
monumenten en sommige monumenten zijn door meerdere scholen geadopteerd.
Wat bloemenbonnen betreft laat 2020 een ander beeld zien dan normaal: waar er in 2019 1.215 bloemenbon-
nen werden besteld, waren dat er in 2020 slechts 478. Hier is heel duidelijk het effect van de scholensluiting 
door corona te zien. In het najaar van 2020, schooljaar 2020-2021, hebben er wel weer herdenkingen op scho-
len plaatsgevonden. Dit gebeurde coronaproof: in kleinere kring zonder aanwezige oudere nabestaanden, 
met een online stream of filmopname van de herdenking. 
In 2020 zijn de uitkomsten van het Leerrendementonderzoek uit 2019 verwerkt in het aangepaste lesmateri-
aal dat, in het kader van het jubileumjaar, ook in gedrukte vorm is verzonden naar de deelnemende scholen. 

Kinderen van 
Openbare Basis-
school De Ege-
lantier uit Soest 
leggen een krans 
bij het monument 
voor gefusilleerde 
verzetsmensen.
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om hun eigen standpunt te verwoorden. In elke film staat een dilemma centraal. De films zijn gemaakt om 
enkele jaren gebruikt te kunnen worden. 
In oktober is binnen de digitale omgeving van 4free aandacht besteed aan de viering van 75 jaar Verenigde 
Naties door het interview met VN-jongerenambassadeur Jahkini Bisselink centraal te stellen. Bij dit artikel 
zijn lesvragen die de leerlingen klassikaal of individueel kunnen maken.

 International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt deel uit van de Nederlandse delegatie binnen de ihra. De ihra richt 
zich op uitwisseling van kennis op het gebied van herdenken van, onderzoek naar en educatie over de Holo-
caust. In aansluiting hierop voert de ihra ook zelf projecten uit. Het comité draagt bij aan de missie van de 
IHRA door deelname aan de (in 2020 digitale) halfjaarlijkse ihra plenaire bijeenkomsten en door actief mee 
te werken aan de uitvoering van ihra-projecten. In 2020 is in beide edities van het NC Magazine aandacht 
besteed aan ontwikkelingen en activiteiten van de  ihra. 
In 2020 heeft Nederland aan de ihra-gemeenschap gerapporteerd over de beleidsontwikkeling in de peri-
ode 2012-2019 op het gebied van Holocaustherdenking, onderwijs over en onderzoek naar de Holocaust. Het 
rapport is positief beoordeeld en de Tweede Kamer heeft  de rapportage ontvangen. 
Afgelopen jaar is een aantal ihra-publicaties verschenen waaraan de Nederlandse delegatie heeft meege-
werkt. Allereerst de ‘Recommendations for teaching and learning about the Holocaust’, waarin voorbeelden 
en aanbevelingen zijn opgenomen voor het lesgeven over de Holocaust. Deze handreiking is geschreven door 
internationale experts. Het project is mede geleid door het Nationaal Comité. Verder zijn in 2020 twee werk-
definities gepubliceerd, één over antiziganisme en één over Holocaustontkenning en -verdraaiing. Beide 
werkdefinities hebben als doel om docenten, beleidsmakers en ambtenaren te ondersteunen in het herken-
nen van deze specifieke vormen van discriminatie.

 Platform WO2 
Het Platform WO2 beoogt de samenwerking binnen de sector te stimuleren. Binnen het platform werken or-
ganisaties uit de sector aan een gemeenschappelijke visie op communicatie en educatie. Daarnaast staat het 
uitwisselen van ervaringen centraal en worden inhoudelijke samenwerkingsthema’s bepaald. De samenwer-
king binnen het Platform WO2 heeft, met het lustrumjaar 75 jaar vrijheid in 2019 en 2020, voor een goede in-
vulling en focus gezorgd voor de hele sector. Door covid-19 is de jaarlijkse directeurenreis niet doorgegaan.  
 
 Tweedewereldoorlog.nl 
De website tweedewereldoorlog.nl is de publieksportal over de Tweede Wereldoorlog. De homepage bleef in 

2020 actueel met nieuwsberichten, een activiteitenkalender en een nieuwsbrief. In 2019 is, in het kader van 
het lustrum, de aanvullende themasite ‹75 jaar vrijheid› gelanceerd. Deze website toonde in 2019 en 2020 aan-
vullende informatie over het ‘themajaar’ voor organisatoren uit het veld en geïnteresseerden uit het publiek. 
Het gedeelte op deze themasite voor de organisaties uit het veld bevatte informatie over het themajaar, een 
communicatietoolkit, nieuwsbrieven, een historische bevrijdingskaart, links naar provinciale en regionale 
themasites en een overzicht van de educatieve projecten uit het subsidieprogramma van vws ‹Vrijheid Ver-
bindt›. Tweedewereldoorlog.nl voorziet in een grote behoefte en is een belangrijk informatiepunt; in dit 
lustrumjaar verdubbelde het bezoek bijna.

 Database Oorlogsmonumenten 
De database Oorlogsmonumenten blijft een goed bezochte bron van kennis over oorlogsmonumenten en 
lokale oorlogsgeschiedenis. De database is gedurende het jaar aangevuld met nieuwe informatie. Daarnaast 
is er in het najaar van 2020 een start gemaakt met de voorbereidingen om de database over te zetten naar de 
vernieuwde website van het Nationaal Comité. 

 Beheer en behoud oorlogsmonumenten 
Beheer en behoud van oorlogsmonumenten kreeg aandacht door de aanmoedigingsprijs Compliment voor 
een oorlogsmonument. Begin 2020 heeft de provincie Zuid-Holland, waar de Nationale Viering van de Be-
vrijding plaats zou vinden, deze prijs uitgeschreven. Vanwege corona is de geplande feestelijke uitreiking, 
die in Fort 1881 in Hoek van Holland plaats zou vinden, komen te vervallen. Ook zijn er geen videoportretten 
van alle genomineerde monumenten opgenomen. De winnaar van het compliment werd in samenwerking 
met rtv Rijnmond bekendgemaakt. De prijs is toegekend aan het Mission Belle B-17G Memorial in Nieuw-
Lekkerland.

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

Fragment uit de 
video over ‘Vrij 
(zijn) van angst’ 
met Herman  
Polak. Hij wijst 
zich zelf aan op 
een oude foto.

De winnaars van 
de aanmoedi-
gingsprijs Com-
pliment voor een 
oorlogsmonument 
2020 ontvangen 
de bijbehorende 
bloemen.
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 Onderzoek 

 Meerjarig onderzoek 
Het comité werkt in beleidsperiodes van vijf jaar – van lustrum naar lustrum – om ruimte te kunnen geven 
aan nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar heeft het comité een beleidsplan 2021-2025 geschreven en gepresen-
teerd. Het definieert de belangrijkste onderwerpen waar het comité in de komende vijf jaren de aandacht op 
wil richten. De afdeling Onderzoek is nauw betrokken geweest bij de vormgeving van de nieuwe visie. Het 
heeft daarom dit kalenderjaar gebruikt als een overgangsjaar. Enerzijds is de tijd genomen om het meerjarig 
onderzoek naar rituelen af te ronden,te publiceren en te presenteren. Anderzijds om onderzoek uit te voeren 
dat voorsorteert op deze nieuwe beleidsperiode. In plaats van een nieuw langlopend onderzoeksprogramma 
te starten, zijn twee onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op een nieuw onderzoekprogramma voor de 
komende beleidsperiode. Dit zijn de onderzoeken naar kritische geluiden en onbetrokkenheid bij 4 en 5 mei, 
en naar lokale activiteiten op 5 mei in Nederland.

 Onderzoek ‘Kritische geluiden en onbetrokkenheid bij 4 en 5 mei in kaart gebracht’
Ieder jaar ontstaan discussies rond 4 en 5 mei: wie en waarom herdenken we? Vieren we de historische be-
vrijding of de actuele vrijheid? Deze discussies leggen het spanningsveld bloot waarbinnen het Nationaal 
Comité opereert; het comité heeft zowel de kernopdracht om alle Nederlanders te betrekken als om richting 
te geven aan de zingeving van herdenken en vieren. Bij alle uitingen en bij de ontwikkeling van nieuw beleid 
maakt het Nationaal Comité daarom de afweging hoe richting te geven op zo’n manier dat iedereen in Neder-
land zich uitgenodigd voelt om aan het herdenken en vieren deel te nemen. Tegelijk blijkt uit het jarenlange 
onderzoek van het comité dat een bepaald percentage van de bevolking zich weinig tot niet betrokken voelt 
bij het herdenken en vieren. Hoewel 4 en 5 mei op breed gedragen steun kunnen rekenen (85%), staan ruim 
2,5 miljoen mensen neutraal of zelfs onbetrokken tegenover deze dagen. Het doel van dit onderzoek was om 
zicht te krijgen op de onderstromen in de meningsvorming over herdenken en vieren in Nederland, in het 
bijzonder bij jongeren en groepen die het comité tot nu toe moeilijk weet te bereiken. 
Dit onderzoek bestond uit twee deelonderzoeken. In de eerste plaats heeft onderzoeksbureau Mare een kwa-
litatieve verkenning laten uitvoeren via groepsinterviews en individuele interviews met 28 mensen die onder 
de subdoelgroepen ‘uittreders’, ‘neutralen’, ‘vierders’ of ‘buitenstaanders’ vielen. Het tweede deelonderzoek 
was een sociale media-analyse, uitgevoerd door het lectoraat Human Experience & Media Design (hemd) 
van de Hogeschool Utrecht. Op verschillende sociale media heeft hemd onderzocht welke kritische gelui-
den er leven, door welke groepen ze worden geuit en wat de ontwikkelingen zijn door de jaren (2016-2020) 
heen. Beide onderzoeken hebben geresulteerd in onderzoeksrapporten voor intern gebruik die meer inzicht 
geven in de kritische geluiden die er leven rond 4 en 5 mei, de redenen waarom mensen zich niet (of wel) 
betrokken voelen bij 4 en/of 5 mei, en hoe een eventuele betrokkenheid toch tot stand kan worden gebracht.
 
 Onderzoek 5 mei lokaal 
Op 5 mei viert Nederland de Dag van de vrijheid, de historische datum waarop het land in 1945 bevrijd werd 
van de bezetting van nazi-Duitsland. Het Nationaal Comité ziet het geven van inhoud en invulling aan 5 mei 
sinds zijn oprichting als een van zijn belangrijkste taken. En als grootste uitdaging. Uit het Nationaal Vrij-
heidsonderzoek was bekend dat 27 procent van de Nederlanders een lokale activiteit bezoekt op 5 mei. Welke 
activiteiten dit waren en wie de organisatoren en bezoekers waren, had het comité echter niet goed in beeld. 
Om die reden is onderzocht hoe 5 mei er op lokaal niveau uitziet en hoe mensen dit ervaren. Het lustrumjaar 
2020 werd daarbij onderzocht als belangrijk contrast met andere jaren, om te zien wat het effect is wanneer 
aanpassingen dwingen tot grote herzieningen. De focus van dit onderzoek lag echter niet alleen op 2020, maar 
op de vormgeving en inhoud van 5 mei in het algemeen en de behoeften van Nederlanders op de deze feestdag. 
Dit onderzoek is op twee manieren uitgevoerd. Onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel heeft onderzocht hoe 
Nederlanders (via een random steekproef ) 5 mei hebben ervaren, wat zij deden op 5 mei en waarom, en waar 
eventuele aanvullende behoeftes liggen. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport bedoeld voor in-
tern gebruik. Daarnaast heeft het bureau van het Nationaal Comité een enquête gehouden onder organisato-
ren van 5 mei-activiteiten. Dit heeft een intern onderzoeksrapport opgeleverd met antwoorden op de vragen 
wat in Nederland wordt georganiseerd op 5 mei, door wie en met welk doel en publiek voor ogen. Beide 
onderzoeksrapporten dienen ter versteviging van het eigen beleid. 
 

 Meerjarig onderzoek arbeidsinzet
Het Nationaal Comité voert samen met het niod een langlopend onderzoeksproject uit naar de herinnering 
aan de arbeidsinzet. Tot het project horen naast een academisch onderzoek ook verschillende producten en 
publicaties om meer kennis en bewustzijn te creëren over Nederlandse dwangarbeiders. Om het onderwerp 
een impuls te geven is in het najaar van 2020 een aanvraag gedaan voor extra gelden voor de komende drie 
jaar, deze is gehonoreerd door het Mondriaan Fonds. Het doel is om meer kennis en inzicht te krijgen over de 
herinnering aan de arbeidsinzet en de plaats ervan in de Nederlandse herinneringscultuur.

 WO2 Onderzoek uitgelicht
Voor het comité en zijn partners vormen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke in-
formatiebron. De digitale uitgave WO2 Onderzoek uitgelicht maakt deze toegankelijk voor professionals in 
het werkveld en voor een geïnteresseerd publiek. Het tijdschrift neemt daarbij de geschiedenis en beteke-
nis van de Tweede Wereldoorlog als vertrekpunt om ook recentere voorbeelden van massaal geweld, her-
denken, herinneren, trauma, vervolging en onvrijheid voor het voetlicht te brengen en te bestuderen. In 
2020 verschenen er vijf edities van WO2 Onderzoek uitgelicht, en bovendien een special in het kader van 75 jaar 
Verenigde Naties. De redactie wordt gevormd door medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het 
niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en 
Geweld en Nationaal Monument Kamp Vught. WO2 Onderzoek uitgelicht kan gelezen worden via de app of op 
tweedewereldoorlog.nl. 

 Nationaal Vrijheidsonderzoek 
Dit jaar werd het Nationaal Vrijheidsonderzoek (nvo) voor het eerst uitgevoerd door onderzoeksbureau 
Centerdata. Er is gekozen voor een vernieuwde opzet: dezelfde groep mensen zal vijf achtereenvolgende 
jaren worden bevraagd. Door deze opzet is het mogelijk om ontwikkelingen door de tijd beter te kunnen 
volgen en verklaren. Dit keer werd naast de meting van het draagvlak voor 4 en 5 mei extra aandacht besteed 
aan het thema vrijheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat het draagvlak voor 4 en 5 mei ook 75 jaar na de 
bevrijding nog zeer groot is. Deze dagen zijn voor veel Nederlanders belangrijk en een aanzienlijk deel doet 
mee met het herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. 
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Psychotrauma 
Centrum.
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 Kortlopend onderzoek 
 Onderzoek ‘De stand van vrijheid’
In het kader van het lustrumjaar 75 jaar vrijheid is in april 2020 in samenwerking met het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (scp) een publicatie uitgebracht over de stand van vrijheid in Nederland nu, 75 jaar na de 
bevrijding. Uitkomsten uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek zijn gecombineerd met data uit verschillende 
scp-studies om vanuit verschillende invalshoeken de stand van vrijheid te verkennen. Drie publicisten – Sti-
ne Jensen, Syp Wynia en Natascha van Weezel – hebben ieder een reflectie op vrijheid geschreven in reactie 
op deze publicatie.

 Onderzoek ‘Vrijheid is een groot begrip’ en podcast ‘Vrijheid Volgens’
Ook in het kader van het lustrumjaar is een kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de vraag hoe Nederlan-
ders met een vluchtachtergrond zich tot het thema vrijheid verhouden, en wat herdenken voor hen betekent. 
Hiertoe heeft de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (bmp) een verkenning geschreven op 
basis van reeds bestaande en nieuw verzamelde levensverhalen van personen met een Bosnische en Irakese 
achtergrond (online verschenen op 5 mei 2020). De gelauwerde podcastmaker Maarten Dallinga heeft op 
basis daarvan de podcastserie Vrijheid Volgens gemaakt. In de week voorafgaand aan de viering van 75 jaar VN 
(24 oktober 2020) is de podcastserie gepresenteerd en is aandacht gegeven aan het onderliggende onderzoek. 

 Samenwerking op het gebied van onderzoek
De onderzoeksafdeling van het comité en het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld hebben 
dit jaar hun samenwerking bestendigd. Zij werken nauw samen in meerjarige onderzoeksprojecten en voor 
WO2 Onderzoek uitgelicht. De afdeling Onderzoek werkt daarnaast intensief en prettig samen met onder meer 
het niod en het scp. 

 Communicatie
 
 Publiekscampagne
Na de start van de campagne ‘75 jaar vrijheid’ in Terneuzen en het project levenslicht zou 75 jaar vrijheid in 
april en mei tijdens de Maand van de vrijheid groots gevierd worden. Om heel Nederland daarbij te betrekken 
is door het Nationaal Comité in samenwerking met de Stichting 75 jaar Vrijheid (S75V) een grote, multimediale 
publiekscampagne ontwikkeld. De inhoudelijke basis van deze multimediale campagne werd gevormd door 
75 personen in de leeftijd van 1 tot en met 75 jaar, allen met een familieverhaal over oorlog. Deze campagne zou 
gedurende de Maand van de vrijheid, van 4 april tot en met 5 mei 2020, te zien zijn in het hele land. 

 Aangepaste campagne in verband met corona
Halverwege maart 2020 is deze campagne in verband met de coronacrisis aangepast. Evenementen werden 
afgeblazen of verplaatst en in verband met de ‘lockdown’, was het ongepast om groots uit te pakken met het 
vieren van 75 jaar vrijheid. In een heel korte periode is vervolgens een nieuwe campagne ontwikkeld. Een 
campagne met een soberder karakter, waarin de nadruk meer op 4 en 5 mei kwam te liggen in plaats van op 
het vieren van 75 jaar vrijheid. 

De oorspronkelijke doelstellingen van de publiekscampagne waren:
Kennis, houding en gedrag van het algemeen Nederlands publiek 13+ ten aanzien van herdenken en vieren 
positief beïnvloeden door:  
 
s� Het agenderen van de Nationale Herdenking op 4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei 

bij het algemene publiek. 
s Het betrekken van diverse doelgroepen bij herdenken en vieren en hen bewust maken van het belang van 

de vrijheid waarin we nu leven tegenover de onvrijheid tijdens WO II.  
s� Voortleven stimuleren door het zoeken van verbinding tussen generaties en tussen Nederlanders met en 

zonder migratie-achtergrond. De campagne roept alle Nederlanders op om vrijheid door te geven aan 
anderen: “Geef vrijheid door”.

 
Deze gedragsdoelstellingen konden niet allemaal in stand worden gehouden bij het aanpassen van de 
campagne. Ook de kernteksten zijn aan de coronasituatie aangepast.  
 
 Kerntekst aangepaste campagne 
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen 
en gedachten. Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het 
besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist 
nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. 
 
 Handelingsperspectieven 
  4 mei 
s� Houd 2 minuten stilte in acht. 
s� Kijk naar de Nationale Herdenking op televisie en online. 
s� Hang de Nederlandse vlag halfstok (de hele dag, i.p.v. vanaf 18.00 uur zoals in het oude protocol).  
  
 5 mei 
s� +IJK�NAAR�DE�UITZENDING�EN	�VAN�DE�.ATIONALE�6IERING�VAN�DE�"EVRIJDING�OP�TELEVISIE�EN�ONLINE���
s� (ANG�DE�.EDERLANDSE�VLAG�UIT���
s� 0RAAT�MET�ELKAAR�OVER�DE�BETEKENIS�VAN����JAAR�VRIJHEID��
s� ,EES�DE����VERHALEN�OP�VRIJHEID�NL��

 Aanvullende campagne 15 augustus
Vanwege het wegvallen van een deel van de evenementen in het kader van 75 jaar vrijheid kon rondom 15 au-
gustus een aanvullende campagne worden gevoerd. In de week voorafgaand aan 15 augustus verscheen een 
bijlage bij alle dagbladen van dpg-media, waaronder de Volkskrant, Trouw, Het Parool en het Algemeen Dagblad. 
Ook is een online campagne gevoerd op onder meer social media en de npo Gemist-kanalen. 

 Virtueel bloemen leggen 
Omdat mensen in verband met de coronamaatregelen niet fysiek een herdenking of monument konden be-
zoeken, heeft het Nationaal Comité het mogelijk gemaakt om virtueel bloemen te leggen bij monumenten. 
Dit kon op twee manieren: op 4en5mei.nl kon men bij alle monumenten uit de database Oorlogsmonumen-
ten een virtuele bloem leggen met een boodschap. Via Tikkie kon men voor een eenmalige donatie een bosje 
bloemen kopen dat bij een van de 75 gekozen oorlogsmonumenten werd gelegd. Deze laatste samenwerking 
had als tweede doel om de bloementelers, die zwaar getroffen waren door de coronacrisis, hulp te bieden.  
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was een van  
de geinterviewde 
in de podcast  
Vrijheid volgens.

Rechts:  
De campagne 
werd ook op de 
treinstations 
getoond.
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 Print

 Boek 75 jaar vrijheid 
Samen met de cpnb heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei het boek 75 jaar vrijheid uitgebracht. Er zijn in 
totaal 5000 exemplaren gedrukt waarvan 3.000 voor het Nationaal Comité als relatiegeschenk en 2.000 voor 
de boekhandels. Omdat er meer boeken werden verkocht dan verwacht, zijn er extra boeken uit de voorraad 
van het Nationaal Comité overgeheveld naar de boekhandels. In totaal zijn er 2646 boeken geleverd aan de 
boekhandels. 

 4 en 5 mei-boekje Grunberg 
Jaarlijks geeft de cpnb in samenwerking met het Nationaal Comité het 4 en 5 mei-lezingenboekje uit. Voor  
4 mei schreef Arnon Grunberg de tekst Nee. In verband met het niet vooraf vrijgeven van de 5 mei-lezing 
door Angela Merkel werd al in januari besloten dat de 5 mei-lezing dit jaar niet in het boekje zou worden op-
genomen. Om toch een 5 mei- component in het boekje te hebben, is er een bloemlezing van Grunberg met 
gedichten over vrijheid in het boekje opgenomen. 
Het 4 en 5 mei-boekje van Grunberg is heel goed verkocht. De cpnb verwachtte 2000 boekjes nodig te heb-
ben voor de boekhandels. Uiteindelijk zijn er 5225 exemplaren uitgeleverd door het Centraal Boekhuis; 161,3 
procent meer dan verwacht. 

 Oorlogsgesprekken
In samenwerking met uitgeverij Boom is het boek Oorlogsgesprekken, De erfenis van bezetting en bevrijding van 
Larissa Pans en Leonard Ornstein uitgebracht. Het Nationaal Comité heeft de publicatie van dit boek, met 
daarin een bloemlezing van de tweegesprekken uit NC Magazine, mede mogelijk gemaakt. 

 Printbijlage 
Op 30 april is de speciale themabijlage ‘75 jaar vrijheid’ bijgevoegd bij de elf regionale en landelijke dagbladen 
van de Persgroep (dpg). De bijlage bestond uit vijftien pagina’s en werd door het comité en de Stichting 75 
jaar Vrijheid in samenwerking met dpg gemaakt. In verband met de coronamaatregelen werd de bijlage uit-
gesteld en gewijzigd. De bijlage kwam uit voor het weekend voor 4 en 5 mei om zo op het geschikte moment 
aandacht te vragen voor de ‘coronaproof ’ programmering van 4 en 5 mei en inhoudelijke verhalen. Met deze 
bijlage zijn vier miljoen krantenlezers bereikt. 
 
De achterzijde van de bijlage is beschikbaar gesteld aan een initiatief van het Centraal Joods Overleg in sa-
menwerking met alle andere koepels van de Nederlandse geloofsgemeenschappen. Deze poster is niet alleen 
in de Persgroep-bijlagen afgedrukt, maar ook in NRC, De Telegraaf, twaalf regionale titels van tmg en het Ne-
derlands Dagblad en daarmee in alle Nederlandse krantentitels waardoor een miljoenenpubliek is bereikt. 

 NC Magazine
Het corporate magazine van het Nationaal Comité is twee keer in print verschenen in een oplage van 3000 en 
online op 4en5mei.nl. Het voorjaarsnummer van NC Magazine verscheen later dan gepland in verband met 
de coronacrisis. Een aantal geplande artikelen is komen te vervallen en een aantal is herschreven in verband 
met de wijzigingen in het programma. De meest in het oog springende artikelen waren de interviews met 
Arnon Grunberg en Kim Putters en de tweegesprekken tussen Sigrid Kaag en Paul van Vliet en tussen Mei 
Li Vos en Diederik Ebbinge. Ook besteedde NC Magazine veel aandacht aan de projecten in het kader van 75 
jaar vrijheid. 
 
 Publiciteit
In de aanloop naar 4 en 5 mei en op de herdenkingsdagen zelf is er in de Nederlandse media heel veel aan-
dacht besteed aan de herdenkingsdagen. Hoogtepunt was de herdenking op 4 mei zelf dat het best bekeken 
televisiemoment van het jaar bleek. De voorzitter van het comité heeft onder meer in dragende interviews 
in de Volkskrant en in Margriet richting gegeven aan herdenken en vieren. Ook was zij te zien in diverse talk-
shows en nieuwsitems, van het nos Journaal tot EenVandaag. De nieuwsvraag was zo groot dat ondersteu-
ning door de vicevoorzitter en diverse andere bestuursleden nodig was om alle media adequaat te woord te 
kunnen staan.  

 
 Vrijheid-pins
Eind 2019 heeft het comité een bestelling van 250.000 vrijheid-pins geplaatst bij de Koninklijke Begeer. 100.000 
pins waren beschikbaar voor het publiek via de webshop op 4en5mei.nl. De overige 150.000 pins waren 
beschikbaar voor de verschillende (lustrum)activiteiten en evenementen van het Nationaal Comité (Vrijheid-
express: 70.000, Vrijheidsmaaltijden: 40.000, 4 en 5 mei: 40.000). 

Omdat het aantal aanmeldingen voor de Vrijheidsmaaltijden vanaf begin 2020 plotseling snel steeg en het 
verwachte aantal deelnemers de 100.000 bereikte, is besloten om nog eens 150.000 pins te bestellen. Ook 
het aantal bestellingen in de webshop liep harder dan verwacht; de sets van 250 pins waren in no-time 
uitverkocht. Daarom is er extra voorraad ingekocht, zodat iedereen die dat wilde in het lustrumjaar van 
een vrijheid-pin kon worden voorzien. 

Omdat door de coronamaatregelen alle activiteiten met publiek zijn geannuleerd, zijn de 300.000 pins die 
besteld waren voor de activiteiten/ evenementen niet verspreid. Wel zijn er via een actie in samenwerking 
met vfonds en de Nationale Postcode Loterij in de periode van januari tot mei 750.000 vrijheid-pins verspreid 
onder de deelnemers aan de Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Hiermee is de grootste verspreiding ooit 
sinds het bestaan van de vrijheid-pin gerealiseerd.

 Platform WO2 en communicatie
Het Nationaal Comité heeft in samenwerking met de Stichting 75 jaar Vrijheid het voorzitterschap van de 
communicatiewerkgroep van het Platform WO2 op zich genomen tijdens het themajaar 75 jaar vrijheid/ 
Europe remembers. De communicatiewerkgroep heeft ervoor gezorgd dat alle relevante informatie naar 
het algemene Nederlandse publiek is ontsloten via Tweedewereldoorlog.nl. Alle relevante B2B-informatie 
is ontsloten via de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Platform WO2, die door het Nationaal Comité is 
opgesteld en verzonden in samenwerking met de verschillende communicatieadviseurs van het platform.  

De poster uit de 
speciale thema-
bijlage ‘75 jaar 
vrijheid’ wordt 
achter een raam 
opgehangen.
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  Inhoudelijke projecten festivals
De festivals hebben een deel van de inhoudelijke projecten online uitgevoerd, zoals: Vrijheidsmaaltijden, 
educatieve programma’s, Vrijheidscolleges. 

  5 mei-concert 
– Simone Kleinsma, Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut traden op, onder 

begeleiding van muzikanten van het Metropole Orkest. 
– Gemiddeld 1,4 miljoen mensen keken naar de live-uitzending.

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

Herdenking op 26 januari 2020 in Amsterdam. De herdenking werd door ruim  2.500 personen bijgewoond 
en werd live uitgezonden op npo 1. 

– Ondersteuning organisatie Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Nationale Indi-
eherdenking op 15 augustus 2020 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door honderd personen 
en werd live uitgezonden op npo 1. 

  Lokale comités  
– Er is één bijeenkomst geannuleerd en één bijeenkomst vervangen door een livestream. De livestream werd 

bekeken door 150 lokale comités. 

  Educatie
  4 en 5 mei Denkboek
– Het 4 en 5 mei Denkboek is het grootste onderwijsproduct over herdenken en vieren in Nederland. 
– Ruim 80% van de Nederlandse basisscholen bestelt inmiddels het Denkboek.
– 20 pagina’s nieuw; 15 pagina’s bestaande inhoud met aanpassingen, nieuwe cover, rest behouden. 
– In totaal zijn er 211.056 boekjes verspreid in 2020.
– De vijf afleveringen van de podcast Op houten banden zijn 190.000 keer bezocht. waarvan de afleveringen 

tienduizenden keren zijn beluisterd. 
– Nationaal Vrijheid-spel: 6.300 exemplaren verspreid. 
– Digitale lessen bij het Denkboek: mei 2019 t/m mei 2020: aantal views: 121.875, aantal unieke views: 49.085. 
– 60% van de respondenten van de enquete over het Denkboek geeft aan een of meerdere lessen aan het Denk-

boek te hebben besteed. Dat is minder dan vorig jaar, maar dat is wederom een direct gevolg van de lockdown 
en de scholensluiting. 

– De waardering van het Denkboek was opnieuw hoog: het boekje krijgt het cijfer 8,5 van leerkrachten.   

  Adopteer een monument
– Pr-campagnes in februari 2020 én in september 2020 (nieuwe schooljaar 2020-2021) om nieuwe scholen te 

werven en reeds deelnemende scholen te laten herbevestigen.
– Status adopties eind 2020: 1.792 monumenten zijn door bijna 1.585 unieke scholen / instellingen geadopteerd. 

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

– Dit betekent een gestage groei van het aantal adopties en deelnemende scholen ten opzichte van 2019 (1.737 
adopties van monumenten door 1.542 unieke scholen/ instellingen). Verdeling deelnemende scholen po/ vo 
eind 2020: 1.517 scholen primair onderwijs en 168 scholen voortgezet onderwijs (NB: Nederland telt 6.267 
scholen voor primair onderwijs en 642 scholen voor voortgezet onderwijs).  

– 103 adopties door andersoortige instellingen.
– 1.211 van de ruim 4000 unieke monumenten zijn eind 2020 geadopteerd.

  Het Klokhuis en Jong in oorlog
– De aflevering van Het Klokhuis werd op 4 mei 2020 uitgezonden en trok gemiddeld 139.000 kijkers. Online 

waren er tot 2 juni 2020 636.331 views in totaal voor alle fragmenten uit de serie. 
– De inmiddels 24 educatieve films van de serie Jong in oorlog (in samenwerking met SchoolTV van de ntr) 

staan op 4en5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl en schooltv.nl. 

 2 Resultaten

  Nationale Herdenking

  Programma
– Arnon Grunberg hield de 4 mei-voordracht met als titel Nee. 
– Een ensemble van het Metropole Orkest begeleidde het programma muzikaal. Simone Kleinsma zong Pap, 

kun je me horen. 
– Vier getuigenissen openden het programma in De Nieuwe Kerk op de gearrangeerde muziek Nieuwe held van 

Ali B.
– Eva Pronk, winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, droeg haar gedicht voor op de Dam, direct na de 

twee minuten stilte.
– Zijne Majesteit de Koning sprak op de Dam. 
– Op de Dam speelden tien musici van de Militaire Kapel.
– De kransleggers van de eerste generatie oorlogsgetroffenen werden geïntroduceerd met filmfragmenten; de 

kransen werden gelegd door twee scouts. 

  Belangstelling
– De herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk was zonder publiek, de lege stoelen waren symbolisch neer-

gezet voor de gasten die er hadden moeten zijn.
– Ongeveer 1 miljoen kijkers hebben de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk gevolgd.
– Gemiddeld 6,5 miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking. 

  5 mei-lezing 
Aangezien de 5 mei-lezing in 2020 niet heeft plaatsgevonden, zijn er geen resultaten te vermelden. 

  Bevrijdingsfestivals 
  Algemeen
– Met het festivalteam is succesvol een aanbod gerealiseerd van de overkoepelende/ verbindende activiteiten. 

In de media is goed naar voren gebracht wat eronline wel kon worden gerealiseerd. 
  5voor5 
– Het initiatief van Claudia de Breij Zing, vecht, huil… is succesvol opgenomen in het 5voor5 moment. Tevens 

was er een mooi gesprek tussen Roxeanne Hazes en Salo Muller.
  Ambassadeurs van de Vrijheid (Snelle, Kris Kross Amsterdam, Roxeanne Hazes, Lucas & Steve)
– De ambassadeurs hebben inhoudelijke verhalen gedeeld in  in de media o.a. via  het online festival met me-

diapartner 3FM. Online views ruim 600.000 (90% doelgroep 15jr > 30jr). Aandacht in o.a. Op1, rtl Boule-
vard, mtv-first, regionale omroepen, Goedemorgen Nederland (o.a. rtv Noord, Oost, rtvnh, AT5), Parool, 
Trouw, q-music, 3FM. 

–  Vrijheidsvuur 
In samenwerking met Wageningen45 is het project Vrijheidsvuur met de 14 festivals verbonden en daarmee 
zijn tevens goede verbindingen gelegd tussen o.a. de festivals, gemeentes, provincies en CdK’s.
Vanuit de festivals (ondersteund door Nationaal Comité) onstond een succesvolle samenwerking met Wa-
geningen 45 om de 14 Vrijheidsvuren te plaatsen op de plekken waar de festivals normaliter plaatsvinden. 

 Lustrum 
Het geplande lustrumproject is omgebouwd naar een online activatie. 
Met oud-Ambassadeurs van de Vrijheid/ betrokken artiesten is teruggeblikt op de ambassadeurschappen in 
het verleden en gekeken naar wat vrijheid voor deze artiesten betekent.  De 7 promo’s hebben gezamenlijk 
ruim 200.000 views op Instagram opgeleverd en de content is goed opgepikt door bijvoorbeeld EenVandaag. 
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  Kortlopend onderzoek
– Gezamenlijke uitgave van het Nationaal Comité en het scp: De stand van vrijheid.
– Rapport van stichting bmp: Vrijheid is een groot begrip.
– Podcastserie Vrijheid Volgens. 

  Communicatie
  Aangepaste publiekscampagne
 Het resultaat van de campagne is gemeten in de jaarlijkse campagne-effectmeting. Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 13 tot en met 17 jaar en 18+. 
 
– De campagne werd beoordeeld met een 7,8 en scoort op bijna alle evaluatiecriteria boven het gemiddelde van 

Rijksoverheidscampagnes. De campagne wordt beoordeeld als zeer duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. 
Wat ook onderstreept wordt door de hoge scores (99%) op de boodschapoverdracht. 

– Na de campagne is voor beide doelgroepen een stijging te zien in het aantal personen dat weet op welke data de 
Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag plaatsvinden. Ook is er voor beide doelgroepen een stijging in 
het aantal mensen dat weet dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Het aantal personen dat over 4 en 5 mei en 
het (belang van het) doorgeven van vrijheid heeft gesproken, is voor beide doelgroepen significant gestegen.  

  
  Radio en tv
 De radio- en tv-spots hebben een andere uitstraling en boodschap gekregen dan was voorzien. Het verbod 

op samenkomsten maakte de Geef vrijheid door-spot, waarin verschillende generaties met elkaar de vrijheid 
vieren, niet gepast. In samenspraak met dpc en campagnebureau Publicis is daarom besloten om een nieuwe 
spot te ontwikkelen. Ook de boodschap is aangepast: in plaats van het doorgeven en vieren van vrijheid, is de 
boodschap verschoven naar stilstaan bij 75 jaar vrijheid op 4 en 5 mei.  

– Uit de campagne-effectmeting bleek dat de tv-spot gewaardeerd werd met een 8.0; hoger dan het gemiddelde 
van 7.4 voor Rijksoverheidscampagnes. De radiospot scoorde ook hoger dan gemiddeld: een 7.7 tegenover 7.2.  

– Het bereik van de tv-spot was groter dan voorspeld. De commercial had een bereik van 10.562.370 personen in de 
doelgroep 13+, waarmee 73% van het totaal aantal mensen binnen deze leeftijdscategorie in Nederland bereikt is. 

– De voorzitter van het Nationaal Comité heeft tijdens diverse mediaoptredens opgeroepen om met goede 
ideeën te komen voor herdenken en vieren op afstand in verband met de coronamaatregelen. Dit leverde 
honderden reacties en meer dan 150 verschillende ideeën op, waaruit onder meer het samen spelen van 
de Taptoe en het (digitaal) bloemen laten leggen bij monumenten op 4 mei, en het samen zingen van het 
lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy op 5 mei zijn uitgevoerd.

 
 Online media

  Volgers socialmediakanalen 
– Het aantal volgers op Facebook is tijdens de campagneperiode gestegen van 33.032 volgers naar 37.412. Dit is 

een stijging van 13,3 procent (t.o.v. 6 procent in 2019). 
– Het aantal volgers op Instagram is tijdens de campagneperiode gestegen van 3100 naar 4968 volgers. Dit is 

een stijging van 60,3 procent (t.o.v. 57,5 procent in 2019). 
– Het aantal volgers op Twitter is tijdens de campagneperiode gestegen van 4184 naar 4685 volgers, een stijging 

van 12 procent (t.o.v. 13,1 procent in 2019). 
 
  socialmediacampagne 
– Vanwege de coronacrisis is gekozen om de socialmediacampagne in te korten en minder posts te ontwikkelen. 

De sell-laag is niet ingezet: er werd niet opgeroepen om de vrijheid-pins te kopen. 
– De betaalde campagne scoorde goed en had een bereik van 6,9 miljoen – 46,7% boven de verwachte 4,7 

miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan ligt in de lage cpm-kosten, waardoor meer bereik kon worden 
ingekocht dan verwacht.  

– Door het opsplitsen van de boodschappen over meerdere fases zijn deze beter gecommuniceerd en zijn deze 
bij een groter publiek terechtgekomen. 

  4FREE
– Het 4FREE Magazine voor voortgezet onderwijs en mbo dat in september 2019 is verschenen, is in het school-

jaar 2019-2020 gebruikt door ca. 75.000 leerlingen.Bij de september-editie is een digitale leeromgeving be-
schikbaar. Deze is te vinden op: https://www.4free-now.nl 

 In de online omgeving zijn vier dilemmafilms over de Four Freedoms te zien vanaf april 2020.
– De onlineomgeving is in het kalenderjaar 2020 6.554 keer bekeken; dit gebeurt in de klas en daarmee zijn 

131.080 (6.554 * 20 ) leerlingen en studenten bereikt.
– Het bezoek aan de onlineomgeving duurde gemiddeld 4:34 minuten, wat lang is voor online lesmateriaal. 

Hieruit valt af te leiden dat de filmpjes voor een groot deel volledig zijn bekeken. 

  Oorlogsmonumenten (website en app)
– In 2020 is er, naar aanleiding van de coronacrisis, een nieuwe functionaliteit toegevoegd: ‘digitaal bloemleg-

gen’. Hier hebben in 2020 in totaal 7545 mensen gebruik van gemaakt. De pagina die deze nieuwe functiona-
liteit onder de aandacht bracht had 60.109 paginaweergaven. 

– Er waren in de database 426.092 paginaweergaven. Dat is 18% van het totaal van de website.
– Er zijn 434 monumentenbeschrijvingen aangepast of toegevoegd. 
– Gastredacteuren hebben in totaal 7 nieuwe monumenten toegevoegd. Er zijn 117 persoonlijke verhalen toe-

gevoegd en 227 suggesties voor locatiewijzigingen doorgegeven.

  Portal www.tweedewereldoorlog.nl 
– De website tweedewereldoorlog.nl had in 2020 255.412 nieuwe gebruikers en 494.721 unieke paginaweergaven. 

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

genomineerden, de winnaar werd het Mission Belle B-17G Memorial in Nieuw-Lekkerland.
 

  Onderzoek
  Langdurig onderzoek
– Publicatie van het Rituelenonderzoek, bestaand uit zes deelrapporten en de overkoepelende publicatie Con-

stant en in beweging. Vorm en betekenis van herdenkingsrituelen.
– Rapport van onderzoeksbureau Mare over minder-betrokkenen bij 4 en 5 mei (voor intern gebruik).
– Rapport van het lectoraat Human Experience & Media Design (hemd) van de Hogeschool Utrecht over kri-

tische geluiden over 4 en 5 mei op sociale media (voor intern gebruik). 
– Rapport van onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel naar de beleving van naar 5 mei lokaal onder burgers (voor 

intern gebruik).
– Rapport van het bureau van het Nationaal Comité naar de organisatoren van activiteiten op 5 mei lokaal 

(voor intern gebruik).

  Meerjarig onderzoek arbeidsinzet
– Voor een meerjarige studie naar dwangarbeid is een vraag voor aanvullende middelen ingediend bij het 

Mondriaan Fonds, via de call 75 jaar vrijheid, in samenwerking met het niod. Deze is in december 2020 
gehonoreerd en is dekkend voor een driejarig onderzoeksproject naar de herinnering aan dwangarbeid met 
vele publieksproducten. 

  WO2 Onderzoek uitgelicht
– De digitale publicatie WO2 Onderzoek uitgelicht verscheen in 2020 vijf keer, plus één longread in het kader van 

75 jaar VN. Alle edities zijn aangeboden via de app en op tweedewereldoorlog.nl. 
– Via de sociale mediakanalen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Netwerk Oorlogsbronnen en het niod 

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn alle uitgaves en diverse losse artikelen onder de 
aandacht gebracht.

  Nationaal Vrijheidsonderzoek
– Het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2020 is online ter beschikking gesteld via de website 4en5mei.nl. 
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– De post waarin werd opgeroepen om virtueel bloemen te leggen, bleek een duidelijke call to action die goed 
aansloeg.

 
  Bereik online video 
– Online video is ingezet op de kanalen ster en rtlxl. 
– Het unieke bereik was 40% hoger dan ingeschat; de kpi van 391.000 werd ruimschoots gehaald met 548.459 

views. Ook hier kon meer worden ingekocht, omdat de kosten lager waren dan vooraf ingeschat. 
 
  Website 4en5mei.nl  
– Het aantal paginaweergaven is fors gestegen met 75,65%. Ook het aantal unieke paginaweergaven is flink 

gestegen met 77,17%.  
– Het aantal gebruikers is toegenomen met 86,35%. 
– Het grootste deel van het aantal gebruikers komt van (Google) search. Het directe verkeer is toegenomen ten 

opzichte van 2019, net als social en verwijzingen (refferal). 
 
  Virtueel bloemen leggen 
 – Er is 15.748 keer een boeket gekocht via Tikkie, wat neerkomt op ruim 300.000 tulpen. 
– Er zijn 7.447 virtuele bloemen gelegd bij monumenten via de database op 4en5mei.nl.   

  (Digital) Out Of Home
  Betaalde (d)ooh-campagne 
– Ook de (d)ooh-campagne is aangepast vanwege de coronacrisis. De 75 verhalen bleken lastig te combineren 

met de nieuwe ‘coronaproof ’ campagnestijl. De hoofdboodschap op de billboards werd daardoor: ‘Op 4 en 5 
mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid’. 

 – De campagne werd van 28 april t/m 5 mei getoond op 4.277 abrivlakken door heel Nederland. Hierbij zijn zowel 
statische als digitale abri’s ingezet en is getracht om de inzet zo goed mogelijk te spreiden over het hele land.  

– Met deze inzet zou in een normale situatie 58% van de mensen bereikt worden in de doelgroep van 13 jaar en 
ouder. De coronacrisis en het advies om thuis te blijven, zorgde echter voor een lager bereik. 

 
  Aanvullende (d)ooh-campagne 
– Naast de betaalde (d)ooh-campagne hebben twee belangrijke partners van het Nationaal Comité, Albert 

Heijn en de NS, hun (abri)vlakken ook ter beschikking gesteld. Dit zorgde voor een enorme toename in het 
bereik van de campagne. 

– NS heeft gedurende tien dagen op meer dan 350 digitale schermen door het hele land de campagne gedeeld. 
Hierbij zijn zowel abrivlakken als grote schermen in de stationshal ingezet.  

– Albert Heijn heeft gedurende een week op al hun digitale schermen in de winkels de campagne gedeeld. 
Omdat de supermarkten in deze periode de enige plekken waren met veel bezoekers, was deze samenwerking 
voor de campagne extra waardevol.   

 
  Aanvullende campagne 15 augustus
– Een belangrijk vooraf vastgesteld doel was dat meer mensen kennis moesten hebben over wat er op 15 au-

gustus wordt herdacht. Uit de campagne-effectmeting blijkt dat de campagne van invloed is geweest op de 
kennis van de doelgroep over het onderwerp. Voorafgaand aan de campagne wist minder dan één op de twin-
tig Nederlanders dat op 15 augustus 1945 de oorlog in Nederlands-Indië tegen Japan werd beëindigd; na de 
campagne is dat één op de vijf. Ook het aandeel mensen dat weet dat we in Nederland op 15 augustus stilstaan 
bij het einde van de oorlog tegen Japan is na de campagne bijna verdubbeld. 

– De resultaten van het onderzoek laten zien dat er op kennis over het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlands-Indië nog veel potentie voor groei zit. Men vindt het onderwerp belangrijk, maar de kennis is 
nog laag. De sterke stijging in het kennisniveau na een korte campagneperiode laat zien dat een grotere cam-
pagne gericht op kennisoverdracht veel impact kan creëren.

  NC Magazine
– Het corporate magazine van het Nationaal Comité is twee keer in print verschenen in een oplage van 3.000 

en online op 4en5mei.nl.

 3  Nationaal Comité - Bestuur

 Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 27 november 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld. Op 18 april 1988 is de 
Stichting Nationaal Comité 4 en 5 Mei voor de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding opgericht. 

 Doelen en taken
In artikel 2 van het Instellingsbesluit 1987 staat wat het Nationaal Comité 4 en 5 mei zich ten doel en als taak 
stelt:
a.  Het geven van richting aan de zingeving van herdenken en vieren.
b.  De organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei.
c.  De organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei.
d.  Het voeren van een voorlichtingsbeleid dat tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan her-

denken en vieren te vergroten.
e.  Het bevorderen van de afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties.

Ten aanzien van het beleidsterrein ‘herinnering’ aan de Tweede Wereldoorlog is in 2010 een aantal taken aan 
het Nationaal Comité overgedragen op het gebied van:
– Toegepast onderzoek. 
– Ondersteuning van herdenkingen.
– Stimuleren van internationale uitwisseling.
– Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de infrastructuur.
– Uitvoering van twee subsidieregelingen.

Daarmee heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (vws) aan het Nationaal Comité ge-
vraagd een regie-, kennis- en ontwikkelfunctie te vervullen van waaruit continu aandacht is voor de inte-
grale opdracht van het Nationaal Comité, namelijk het levend houden van de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog en wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven. Daartoe worden verbindingen gezocht, 
wordt kennis bijeengebracht en een visie ontwikkeld. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Platform WO2.

In steeds sterkere mate heeft het comité zich ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van herden-
ken en vieren, met een bredere uitstraling naar ‘herinnering’. Tevens heeft het comité expertise opgebouwd 
ten behoeve van het adviseren, organiseren en mede ondersteunen van (nationale) herdenkingen en andere 
evenementen.

Dankzij een solide financiering door de Rijksoverheid en het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Ve-
teranenzorg (vfonds) en een goede samenwerking met het ministerie van Defensie kon het werk zich ont-
wikkelen. Ook de samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) en Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) is verder ontwikkeld. De missie en visie zijn in 2015 opnieuw 
geformuleerd in de notitie ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei, een professionele en transparante organisatie’. Deze 
nota beschrijft de organisatiestructuur en werkwijze van het Nationaal Comité. 

 Missie 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft richting aan de zingeving van herdenken, vieren en het levend houden 
van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en wil mensen en organisaties verbinden, inspireren en 
stimuleren en wil vernieuwende activiteiten initiëren.

 Visie 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei realiseert zijn missie door een doelmatige en efficiënte organisatie te zijn, 
die midden in de samenleving staat, een open houding heeft en verbindend is naar mensen en organisaties 
die zich betrokken voelen bij herdenken, vieren en herinneren. 
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 Bestuursleden 
Gerdi Verbeet     voorzitter* 
Jaap Smit      q.q. lid, vicevoorzitter* 
John Bakker     penningmeester*
Rob Bauer      q.q. lid 
Yvonne Burger    vanaf 1 juni 2020
Jos Coumans     ceremoniemeester
Marianne Hirsch Ballin    
Onno Hoes     
Hans Laroes     tot 1 juni 2020
Liane van der Linden    
Touria Meliani
Kim Putters
Nikki Sterkenburg   vanaf 1 juni 2020    
Kilian Wawoe      tot 1 juni 2020                                                        

 Adviseurs
Gert-Jan Buitendijk   vanaf november 2020
Erik Gerritsen
Paul Huijts     tot november 2020

*Dagelijks Bestuur

 Directie
Jan van Kooten     directeur tot 15 februari 2021
Arianne de Jong     directeur vanaf 15 februari 2021

 Relatie met Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid (S75V)
Op 7 februari 2018 is door de gezamenlijke voorzitters van het vfonds en het Nationaal Comité de Stichting 
Coördinatie 75 jaar Vrijheid (S75V) opgericht. Doel van deze stichting is het coördineren en afstemmen van 
initiatieven, het voeren van een gezamenlijk communicatiebeleid en het adviseren van mogelijke financiers 
van de activiteiten in het kader van het lustrum 75 jaar vrijheid. 
Het bestuur van S75V bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester van het Nationaal Comité 
en de voorzitter van het Platform WO2. Het Nationaal Comité voert de administratie voor S75V. Het perso-
neel dat werkzaamheden verricht voor S75V is in dienst bij het Nationaal Comité. De personele lasten wor-
den doorberekend volgens de systematiek ‘kosten voor gemene rekening’. 

 Verantwoording
Het Stichtingsbestuur legt over 2020 separaat verantwoording af aan de financiers door middel van een eva-
luatie en het jaarverslag 2020. Het Nationaal Comité verzorgt deze stukken. 

 Ontbinding
Het lustrum 75 jaar vrijheid is op 31 december 2020 beëindigd. De liquidatiebalans wordt op 23 maart 2021 
vastgesteld door de vereffenaars van S75V, rekening houdend met het vereffenen van de resterende schulden 
aan financiers. Tot slot wordt de ontbinding door kandidaat-notaris Van Harskamp van notariskantoor Van 
Doorne N.V. bekrachtigd waarna de stichting voor 1 juni 2021 ontbonden is.    

 Toekomstvisie
De nieuwe beleidsvisie ‘Iemand stelt de vraag’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in november 2020 
vastgesteld en aan staatssecretaris Blokhuis van vws aangeboden. Het visiedocument is opgesteld in sa-
menspraak met de Nederlandse samenleving, lokale organisatoren 4 en 5 mei en diverse betrokken organi-
saties en belangenverenigingen. Met de visie en het bijbehorende beleidsplan geeft het Nationaal Comité de 
komende jaren richting aan de zingeving van 4 en 5 mei. 

 Bestuur
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC) is een stichting ingesteld bij Koninklijk Besluit en werkt in opdracht 
van de Rijksoverheid en binnen de kaders van het kabinet. Het bestuur legt verantwoording af aan het kabi-
net door tussenkomst van de minister-president en de staatssecretaris van vws.

Het bestuur kent een Dagelijks Bestuur bestaande uit drie personen. De voorzitter en de penningmeester 
worden in functie benoemd. Het bestuur is als Algemeen Bestuur het hoogste orgaan van de stichting en 
verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. Bestuurszaken, Financiën en Personeel & Organi-
satie zijn ondergebracht bij het Dagelijks Bestuur. Daarnaast fungeert het Dagelijks Bestuur als agendacom-
missie. Het bestuur kent als onderdeel van zijn structuur een vaste commissie (Financiën en P&O) en ad hoc 
bestuurlijke werkgroepen t.b.v. beleid zoals de werkgroep Nederlands-Indië.

Bij de beloningsstructuur van het bestuur van het Nationaal Comité is sprake van onbezoldigde functies. De 
bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Het NC werkt volgens de code voor Goed Bestuur voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur is ver-
antwoordelijk voor zijn eigen bestuurlijk functioneren en evalueert dit één keer per jaar. 

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

 Wijzigingen in 2020
Hans Laroes en Kilian Wawoe zijn teruggetreden in verband met het aflopen van de maximale bestuurster-
mijn. Hans Laroes heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de beleidsvisie 2021-2025 
‘Iemand stelt de vraag’ voor het Nationaal Comité. 

De inzet van Kilian Wawoe was vooral gericht op Human Resource Management. Zijn deskundige inbreng 
was belangrijk bij de verdere ontwikkeling Personeel & Organisatie.  
Het comité is beiden zeer erkentelijk voor de inzet. 

Het bestuur heeft in juni Nikki Sterkenburg en Yvonne Burger verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Deze 
bestuurswisseling is bij Koninklijk Besluit van 1 juni 2020 vastgesteld.
Paul Huijts is in november opgevold door ambtelijk adviseur Gert-Jan Buitendijk.
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De lege Dam tijdens de Nationale 
Herdenking 2020.
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 Nationaal Fonds 4 en 5 mei 
Sinds 2000 richt het Nationaal Fonds 4 en 5 mei zich op het werven van middelen bij het Nederlandse be-
drijfsleven. Het fonds wil bedrijven actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maat-
schappelijk draagvlak voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. 
Het nodigt bedrijven uit om naast een financiële bijdrage, waar mogelijk, personeel en klanten actief te be-
trekken bij herdenken en vieren.

De jaarlijkse bijdrage van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei is bestemd voor bijzondere activiteiten van het 
comité, die als oogmerk hebben vernieuwingen of ontwikkelingen in gang te zetten. Het fonds levert geen 
bijdrage aan de reguliere activiteiten van het Nationaal Comité. Voor het lustrumproject 75 jaar vrijheid 
(2018-2020) heeft het fonds een meerjarige bijdrage toegekend. 

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een monument. In 2000 heeft de Stichting 
Februari 1941 de uitvoering van het scholenproject Adopteer een monument overgedragen aan het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Februari 1941 heeft de stichting per 31 december 2008 op-
geheven. De stichting heeft het resterende vermogen overgedragen aan het Nationaal Fonds 4 en 5 mei met 
het verzoek dit fonds te beheren. De middelen zijn bestemd voor projecten en activiteiten in het kader van 
Adopteer een monument of daaraan gerelateerde projecten. 

 4  Rekening en resultaat op hoofdlijnen

 Rekening 2020 

De reguliere activiteiten zijn een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Het Nationaal Comité 
stelt de begroting van deze activiteiten voorafgaand aan het uitvoeringsjaar vast. Vervolgens wordt de aan-
vraag instellingssubsidie ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). Voor 
projecten met additionele financiering heeft het comité bijdragen ontvangen van de ministeries van vws en 
BZK, het vfonds, het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en Stichting DoCo Charitas.

 Resultaat 2020

Het begrote tekort 2020 is ! 200.000. Het werkelijke resultaat komt uit op een tekort van ! 50.033. 
Het resultaat wordt verrekend met de reserves. In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de be-
langrijkste afwijkingen van de activiteiten nader geanalyseerd. 

 Baten
De bijdragen die het comité ontvangt, bestaan uit bijdragen van overheden, het Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en uit bijdragen in natura. 

 Overheidsbijdragen
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt jaarlijks een instellingssubsidie van de Rijksoverheid van het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast deze bijdrage heeft vws een meerjarige projectbijdra-
ge verstrekt voor het lustrumproject 75 jaar vrijheid en voor de Educatieve impuls 75 jaar vrijheid (Vrijheid 
Verbindt). Het ministerie heeft bovendien voor de overkoepelende communicatiecampagne in het kader van 
75 jaar vrijheid (koepelcampagne) middelen ter beschikking gesteld.

Het comité ontvangt ook jaarlijks bijdragen van de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie (in natura). De kosten van de Nationale Viering Bevrij-
ding – 5 mei-lezing worden grotendeels gedragen door de provincie waar deze plaatsvindt. Naast de bijdra-
gen van de Rijksoverheid ontvangt het comité jaarlijks bijdragen van de gemeente Amsterdam voor het 5 
mei-concert (zowel een financiële bijdrage als een bijdrage in natura). Vanwege de coronamaatregelen heeft 
in 2020 het 5 mei-concert niet op de Amstel plaatsgevonden en heeft de gemeente daarom geen financiële 
bijdrage gegeven.  

 vfonds
Het vfonds is, naast de Rijksoverheid, de belangrijkste financier van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit 
fonds steunt de activiteiten van het comité al vanaf 1990. Het vfonds en het comité voelen zich nauw met 
elkaar verbonden. Inhoudelijke en strategische afstemming vindt plaats daar waar de beleidsterreinen van 
het vfonds en het Nationaal Comité elkaar raken. 

Voor 2020 geldt de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2019 en 2020. Het Nationaal Comité heeft 
regelmatig besprekingen met het vfonds op bestuurlijk en uitvoerend niveau, onder andere over de wijze 
van communiceren van het Nationaal Comité naar het grote publiek en over de voortgang van de diverse 
activiteiten van het Nationaal Comité die door het vfonds financieel worden gesteund.

Zonder de financiële bijdrage van het vfonds zouden de ambities op een aantal terreinen niet gerealiseerd 
kunnen worden. Het vfonds draagt op jaarbasis ! 1 miljoen bij aan twee projecten van het Nationaal Comité: 
de Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument. Daarnaast levert het vfonds regelmatig een bijdrage aan ad-
ditionele activiteiten. Zo heeft het vfonds een grote meerjarige bijdrage toegekend van ! 1,725 miljoen voor 
de lustrumactiviteiten 75 jaar vrijheid (2018-2020).
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   Jaarrekening 

 5  Balans
    Toelichting Per 31.12.2020 Per 31.12.2019
     ! !
ACTIVA    
 
 Vlottende activa:    
  
 Vorderingen 1
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen 1.1  175.721  360.782
 Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2  552.644  307.149
      728.365  667.931
     
 Liquide middelen 2  1.749.968  1.274.891
       
 Totaal    2.478.333  1.942.822

PASSIVA     
 
 Eigen vermogen 3   
 Exploitatiereserve 3.1 145.206  198.912
 Egalisatiereserve  3.1 379.855   376.182
      525.061  575.094

 Kortlopende schulden 4 
 Crediteuren  228.802  381.459
 Belastingen en premies   
 sociale verzekeringen 4.1 159.452  148.726
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2 967.109   334.470
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen 4.3  597.909  501.294
 Af te rekenen subsidies 4.4 –  1.779
      1.953.272  1.367.728
 
 Totaal    2.478.333  1.942.822

 6  Staat van Baten en Lasten

    Begroot Werkelijk Werkelijk
    2020 2020 2019
    ! ! !
 Baten   
 Min. vws - instellingssubsidie  5.540.559  5.540.559  5.172.041
 Min. vws - projectsubsidies  1.939.666  1.302.660  1.606.034  
 Overige ministeries  135.000   145.734  247.716
 vfonds  1.912.000   1.827.496   1.437.169
 Overige bijdragen  195.000   310.575  387.125
 Totaal baten  9.722.225  9.127.024   8.850.085
 
 Lasten     
 
 1. Nationale Herdenking en Viering    
  Nationale Herdenking  290.000   189.249   282.894  
  Nationale Viering Bevrijding:    
  5 mei-lezing  125.000   40.447   125.052  
  Bevrijdingsfestivals  960.000   803.897  957.741
  5 mei-concert  773.200   537.102  778.673
 2. Sectorbrede dienstverlening Herdenken en Vieren  147.000  136.986  212.892
 3. Educatie  475.000   522.477   515.042
 4. Sectorbrede dienstverlening Educatie  44.000   50.522  58.405
 5. Onderzoek  150.000   156.925   164.793 
 6. Sectorbrede dienstverlening Onderzoek  18.000  17.999  12.341  
 7. Communicatie  1.153.500  1.149.753  865.930
 8. Sectorbrede activiteiten lustrum 75 jaar vrijheid  3.101.666   2.605.054   2.439.005
 9.Evaluatie en Ontwikkeling  40.000   130.415  45.045
     7.277.366   6.340.826  6.457.813
 10. Organisatie  2.644.859   2.836.231  2.532.146 
 Totaal lasten  9.922.225   9.177.057  8.989.959
 
 Saldo   200.000-  50.033-  139.874-
 
 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 T.l.v./t.g.v. exploitatiereserve  100.000-  53.706-  136.674- 
 T.l.v./t.g.v. egalisatiereserve  100.000-  3.673   3.200-
     200.000-  50.033-  139.874-
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 7  Kasstroomoverzicht

    2020 2019
    ! !

 Saldo baten en lasten -50.033 -139.874
 Mutatie vorderingen -60.434 -215.314
 Mutatie schulden op korte termijn 585.544 440.946
   
 Kasstroom uit operationele activiteiten 475.077 85.758
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten  – –
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten  –  –

 Netto-kasstroom 475.077 85.758
 Liquide middelen per 1 januari  1.274.891 1.189.133
 Liquide middelen per 31 december 1.749.968 1.274.891
   

 8  Toelichting algemeen

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

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

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

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

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

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

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

Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd. Verliezen worden ge-
nomen zodra deze bekend zijn. Exploitatiesubsidies worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Projectsubsidies worden toegerekend naar rato van de subsidiabele bestedingen. Bijdragen in na-
tura worden niet verwerkt in de staat van baten en lasten, aangezien de reële waarde van deze bedragen niet 
op een eenduidige manier kan worden bepaald doordat deze worden gegund door uiteenlopende bedrijven 
en (overheids)organisaties.  

 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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 9  Toelichting op de Balans

ACTIVA     
    2020 2019
    ! !
1 Vorderingen    
 1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen    
 Vooruitbetaalde pensioenpremies, verzekering en    
 overige personele lasten 15.566   18.441
 Vooruitbetaalde lasten activiteiten  90.061  73.862   
 Vooruitbetaalde organisatiekosten –  2.662
 Rekening-courant St. Coördinatie 75 jaar Vrijheid  54.495  37.207
 Nog te ontvangen van gemeenten i.k.v. Levenslicht –  150.040
 Nog te ontvangen overig i.k.v. Levenslicht –  65.340
 Nog te ontvangen verzuimverzekering  11.257  6.270
 Overige nog te ontvangen bedragen  4.342  6.960
     175.721  360.782

Betalingen van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid in liquidatie (S75V) worden via het Nationaal Comité 
verrekend. Het rekening courant saldo wordt maandelijks afgerekend met S75V. In het eerste kwartaal 2021 
vindt de finale afrekening plaats. Op 19 januari 2021 hebben de vereffenaars van S75V besloten tot ontbinding 
van de stichting.

    2020 2019
    ! !
 1.2  Te ontvangen subsidies en bijdragen   
 vfonds   428.000  300.000
 Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei  124.644   7.149
     552.644  307.149   

 
De nog te ontvangen bijdragen van het vfonds betreffen de laatste 20% van de reguliere bijdrage over 2020 
en de laatste termijn van de bijdrage 2020 voor het Lustrumproject NC 75 jaar vrijheid. De restantbijdragen 
worden betaald na indiening van de subsidieverantwoordingen.

De rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei wordt eenmaal per jaar afgelost.

    2020 2019
    ! !
2 Liquide middelen     
 Kas    620   582
 Triodos Bank  1.165.842  1.190.865
 ASN Bank - Ideaalsparen  583.506  83.444
      1.749.968  1.274.891 
 

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

PASSIVA    

3  Eigen vermogen
    Balans Mutaties 2020  Balans
 Omschrijving 31 dec. 2019 toevoeging onttrekking 31 dec. 2020
     !  !  !  ! 
    
 Exploitatiereserve 198.912 – 53.706 145.206
 Egalisatiereserve 376.182  3.673  – 379.855
 Totaal Eigen vermogen 575.094  3.673  53.706 525.061

De exploitatiereserve is een binnen de algemene doelstellingen van de stichting vrij beschikbare reserve. 
In de Kaderregeling subsidies ocw, szw en vws zijn voorschriften opgenomen voor reservering van niet 
bestede middelen en het vormen van een egalisatiereserve. 

Het jaarresultaat 2020 uit additionele activiteiten is ! 53.706 negatief. Dit saldo wordt onttrokken aan de 
exploitatiereserve. Het resultaat 2020 uit reguliere activiteiten is ! 3.673 positief. Dit saldo wordt toegevoegd 
aan de egalisatiereserve.

De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. De verleende instellingssubsidie 
2020 bedraagt ! 5.540.559. Dat houdt in dat de egalisatiereserve per 31 december 2020 maximaal ! 554.056 mag 
zijn. 

    2020 2019
    ! !
     
4 Kortlopende schulden    
 4.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen    
 Belastingdienst  158.053   147.163 
 Pensioenfonds 551   945
 paww   848   618
     159.452  148.726

De af te dragen schuld aan de Belastingdienst betreft de loonheffing over december 2020. Deze is in januari 
2021 voldaan. De posten Pensioenfonds en paww betreffen nog af te dragen premies over 2020. Beide posten 
zijn begin 2021 voldaan.



40 41nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2020 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2020

    2020 2019
    ! !
 4.2 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen    
 Ministerie van vws 556.087  18.219
 Ministerie van bzk  9.766   14.500
 vfonds   386.256  301.751
 Overig   15.000  –
     967.109  334.470

Door de coronamaatregelen is in overleg met het ministerie van vws en het vfonds in 2020 overeenstem-
ming bereikt voor de aanwending van onbestede subsidiegelden in 2020. De projecttermijn is verlengd tot 
uiterlijk 1 juni 2021. 

    2020 2019
    ! !
 4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen    
 Reservering vakantiegeld 84.371  83.765 
 Reservering vakantiedagen 51.099   53.795
 Reservering transitievergoeding 12.587   10.711
 Reservering loopbaanbudget 52.998   39.665
 Overige personele lasten 121.882   3.028
 Nog te betalen lasten activiteiten 203.662   291.310
 Nog te betalen lasten organisatiekosten 71.310  19.020
     597.909   501.294

 
Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (wab) van kracht. Onderdeel van deze wet is dat voor 
tijdelijke werknemers vanaf datum indiensttreding een transitievergoeding van toepassing kan zijn bij ein-
de dienstverband. De opgebouwde verplichting per 31 december 2020 moet met terugwerkende kracht in het 
boekjaar 2020 worden gereserveerd.

    2020 2019
    ! !
 4.4 Af te rekenen subsidies    
 Ministerie van vws - projectsubsidies –  1.779
    –  1.779 

 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
 Huurverplichtingen
Voor de huur van het kantoorpand Nieuwe Prinsengracht 89 is een huurovereenkomst afgesloten. In 2021 is 
de huurovereenkomst verlengd met vijf jaar. De einddatum van de overeenkomst is 31 januari 2026. 

De jaarhuur bedraagt per 1 januari 2021 ! 127.252 (per 1 januari 2020 ! 125.965). Jaarlijks wordt de huur aange-
past op basis van het consumentenprijsindexcijfer. De Triodos Bank heeft een bankgarantie van ! 30.714,35 
afgegeven aan de verhuurder, Stichting Nederlands Letterenfonds.

 10 WNT verantwoording

 WNT verantwoording
De Wet normering topinkomens (wnt) is van toepassing op het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het voor het co-
mité toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 ! 201.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

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

Naam   J. van Kooten
Functiegegevens directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,06
Gewezen topfunctionaris nee
(Fictieve) dienstbetrekking nee

Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 128.935
Beloningen betaalbaar op termijn 11.966
Subtotaal  140.901

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging 2020 140.901

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

Gegevens 2019  
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,06
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.921
Beloningen betaalbaar op termijn 12.017
Totale bezoldiging 2019 136.938

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

Bij de beloningsstructuur van het bestuur van het Nationaal Comité is sprake van onbezoldigde functies. De 
bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Naam  Functie 
Gerdi Verbeet voorzitter 
Jaap Smit q.q.lid, vicevoorzitter
John Bakker penningmeester
Rob Bauer q.q. lid 
Yvonne Burger lid vanaf 1 juni 2020
Jos Coumans lid
Marianne Hirsch Ballin lid
Onno Hoes lid
Hans Laroes tot 1 juni 2020
Liane van der Linden lid
Touria Meliani lid
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