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 Woord vooraf

“Morgen vieren we de vrijheid, vandaag mag het gisten tot het pijn doet.” 
 Roxane van Iperen, 4 mei-voordracht 2021 
 
 
Op 4 mei 2021 hield Roxane van Iperen de jaarlijkse voordracht in een lege Nieuwe Kerk. Haar woorden 
maakten indruk en gaven ons een opdracht mee. Herdenken zet altijd aan tot nadenken. Een uitnodiging 
voor introspectie, afdalen, stil zijn en alle stemmen aanhoren. Na een lege Dam in 2020 verheugde het ons 
dat de herdenking in dit tweede jaar van de coronapandemie meer in samenzijn kon plaatsvinden en bovenal 
ruimte kon bieden aan nabestaanden en overlevenden van de eerste generatie. 
 Het tweede coronajaar gaf veel druk op de organisatoren van herdenkingen en vieringen door het hele land, 
maar liet tegelijkertijd ook de veerkracht en vindingrijkheid zien van al die mensen die zich ieder jaar inzet-
ten voor alle herdenkingen en vieringen in het land. Door de herdenkingen online aan te bieden of uit te 
zenden via de lokale en regionale omroepen was het voor heel veel mensen ondanks de geldende corona-
maatregelen toch mogelijk om deel te nemen. Dit liet ook zien hoe groot het draagvlak en de steun in de 
samenleving zijn om samen te blijven herdenken en te vieren. Juist nu we door de pandemie zo op zoek zijn 
naar verbondenheid.
 
In 2021 werd een start gemaakt met de nieuwe beleidsperiode op basis van het beleidsprogramma ‘Iemand 
stelt de vraag’. Tegelijkertijd vond er in organisatorische zin een wisseling plaats op kernposities binnen de 
organisatie. Zo namen we afscheid van voorzitter Gerdi Verbeet, penningmeester John Bakker en directeur 
Jan van Kooten. 
 
Daarmee was 2021 zowel inhoudelijk als op het gebied van menskracht een overgangsjaar, waarin we als 
nieuwe voorzitter en nieuwe directeur samen met de collega-bestuursleden en het bureau zowel organisato-
risch als inhoudelijk slagen hebben gemaakt. 

Dit jaarverslag toont niet alleen wat we gezamenlijk aan herdenken en vieren hebben gedaan, maar ook 
welke activiteiten het Nationaal Comité heeft uitgevoerd om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 
levend te houden. Een belangrijke taak die wij samen met onze vele partners uitvoeren en waar we in blijven 
investeren.

Wim van de Donk, voorzitter    Arianne de Jong, directeur  
 

 fo
to

: m
a

rtij
n

 beekm
a

n

De 4 mei-voordracht van Roxane van Iperen in de Nieuwe Kerk.
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 2021 IN BEELD 

31 januari
 
Tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in het Amsterdamse Wer-
theimpark vertelde overlevende Rudie Cortissos over het belang van de 
gastlessen die ieder jaar door meer dan 200 vrijwilligers worden gege-
ven aan 50.000 kinderen door heel het land. Over de Holocaust, maar 
ook over recente genociden in Srebrenica en Rwanda, over Armenië en 
Cambodja. “Het is hun plicht daar kennis van te nemen en wij kunnen 
door het te vertellen daaraan bijdragen.”

11 februari
 
Op verzoek van het Nationaal Comité schreef Denker 
des Vaderlands Daan Roovers de jaarthematekst voor 
2021 met als titel Het fundament van vrijheid. Hier-
in wordt de balans opgemaakt: waar staan we nu, meer 
dan 75 jaar na de bevrijding? 

15 februari
 
Arianne de Jong trad per 15 februari aan als directeur 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij volgt Jan van 
Kooten op die vijftien jaar leiding gaf aan het bureau 
van het comité. 
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25 februari
 
Tijdens de herdenking van het Joods verzet in Amster-
dam hield de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei Gerdi Verbeet een toespraak. “Ze hadden kennis en 
waren waakzaam. En ze namen hun verantwoordelijk-
heid. Ze déden iets. Ze kwamen in verzet. Het zijn hel-
den en daarmee rolmodellen voor de jongeren van nu. 
Door hun verhalen te vertellen, houden we herdenken 
betekenisvol en belangrijk. Weten, beseffen wat er ge-
beurd is – en van daaruit kijken naar het nu en straks. 
Terugkijken, maar altijd ook vooruit.”

27 maart
Tijdens de online bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vierin-
gen werd vooruitgeblikt op de mogelijkheden en uitdagingen voor de herdenkingen en 
vieringen op en rond 4 en 5 mei 2021 in relatie tot de coronamaatregelen. Daarnaast was 
er aandacht voor de uitkomsten van het rituelenonderzoek Constant en in beweging en 
droeg Daan Roovers de jaarthematekst Het fundament van vrijheid voor.

29 maart
Ruim 225.000 leerlingen van groep 7 en hun leerkrachten door heel Nederland ontvin-
gen de 2021-editie van het 4 en 5 mei Denkboek. Kinderen in het Caribisch deel van het 
koninkrijk ontvingen een speciale editie van het Denkboek, het Caribisch Denkboek 
voor 4 en 5 mei. Ook ging op deze dag de nieuwe kinderwebsite live: denkboek.nl. Via 
deze website kunnen kinderen zelfstandig aan de slag met de thema’s van het Denk-
boek. Naast een interactieve tijdlijn van de Tweede Wereldoorlog, is er een interactieve 
Kijkwijzer van de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei en kunnen kinderen er le-
ren over de verhalen achter oorlogsmonumenten en hun eigen herdenking vormgeven. 

30 april
Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2021, het jaarlijks 
onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar 
het draagvlak voor herdenken en vieren in Nederland, 
blijkt dat ruim acht op de tien Nederlanders de Tweede 
Wereldoorlog beschouwen als een belangrijke en leer-
zame gebeurtenis. Opvallend is dat ook onder jongeren 
(16-24) de interesse in de Tweede Wereldoorlog groot is; 
zes op de tien jongeren geven aan (zeer) geïnteresseerd 
te zijn.
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4 mei
Tijdens het herdenkingsprogramma in De Nieuwe Kerk vertelden 
vier personen in getuigenissen voor wie of waarom zij om 20.00 
uur twee minuten stil zijn. 

Een ensemble van het Metropole Orkest speelde onder meer Vi ahin 
soll ich geyn, een gedicht in het Jiddisch geschreven door tekst-
schrijver/dichter Igor S. Korntayer tijdens zijn verblijf in het getto 
van Warschau, op muziek gezet door Oskar Strock, een Lets-Joodse 
componist. Korntayer werd later vermoord in Auschwitz.

Schrijver Roxane van Iperen hield haar 4 mei-voordracht Stemmen 
uit het diepe. “Of het nu gaat over trauma’s van de Tweede Wereld-
oorlog, Nederlands-Indië, de koloniale tijd, Srebrenica, de Moluk-
kers of de veteranen: de last van het onbedwongen verleden wordt 
pas verlicht als de mythe plaatsmaakt voor weten. Dat vergt rouw-
arbeid. Afdalen, stil zijn en álle stemmen aanhoren, ook de diepste 
uithalen van smart en van angst.”

Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam mochten 
dit jaar in verband met de coronamaatregelen slechts honderd 
genodigden aanwezig zijn. Naast de kransleggers van 2021 en 2020 
waren er vertegenwoordigers van verschillende groepen oorlogsge-
troffenen en nabestaanden aanwezig.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Konin-
gin Máxima legden voorafgaand aan de twee minuten stilte de eer-
ste krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Even na achten 
hield de 19-jarige Amara van der Elst een spoken word-voordracht. 
Hierin sprak zij onder andere over haar gemengde afkomst: “Ik 
leerde half en half maken heel mooi.” Aansluitend werden vijf kran-
sen gelegd namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen.

De toespraak op de Dam werd dit jaar verzorgd door André van 
Duin. Van Duin verwees in zijn speech naar zijn jeugd in een platge-
bombardeerd Rotterdam en over zijn zwijgzame vader die tewerk-
gesteld was in Duitsland. Ook vertelde hij dat hij op 4 mei al dertig 
jaar lang herdenkt bij het Homomonument aan de Westermarkt in 
Amsterdam. “Het feit dat wij in Nederland sinds 1987, als eersten in 
de wereld, zo’n monument hebben, tekent onze vrijheid.”
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5 mei
Vanwege de coronamaatregelen vonden de meeste festivitei-
ten online plaats. De 5 mei-lezing werd in Den Haag gehouden 
door bondskanselier Angela Merkel via een live-verbinding vanuit 
Berlijn. Studenten gingen tijdens de live-uitzending met bondskan-
selier Merkel en minister-president Rutte in gesprek over vrijheid. 
Ook richtte de bondskanselier zich rechtstreeks tot concentratie-
kampoverlevende Eva Weyl, die aanwezig was in Den Haag. Weyl 
houdt op Duitse scholen spreekbeurten over haar oorlogservarin-
gen. Merkel prees haar om dat werk: “Het belang hiervan kan niet 
hoog genoeg worden ingeschat. Ik dank u uit het diepst van mijn 
hart dat u daarvoor de kracht vindt.”

De 12-jarige Mily Al-Azzazi hield de 5 mei-kinderlezing. Ze sprak 
over haar moeder die gevlucht is uit Irak en vroeg zich af hoe het 
zou zijn als zij in angst moest leven en alles achter zou moeten 
laten. Ambassadeur van de Vrijheid Davina Michelle trad buiten 
op. Aansluitend ontstak minister-president Rutte het Bevrijdings-
vuur: het startsein voor alle (online) activiteiten op 5 mei. 

De veertien Bevrijdingsfestivals boden op Bevrijdingsfestival.nl een 
gezamenlijk onlineprogramma aan met meer dan 200 optredens 
en activiteiten. De Ambassadeurs van de Vrijheid Davina Michelle, 
Tino Martin en Jonna Fraser zorgden voor de rode draad tussen de 
verschillende festivals via een livestream vanaf vliegbasis Gilze-
Rijen.  

De Vrijheidsmaaltijdsoep, het alternatief voor de Vrijheidsmaaltij-
den die door corona niet konden doorgaan, bleek een groot succes. 
In het hele land werd de soep gemaakt, (uit)gedeeld en genuttigd en 
werd er gesproken over vrijheid.

Het 5 mei-concert vond zonder publiek plaats in Koninklijk The-
ater Carré, en werd door de NOS live uitgezonden op NPO1. Stef 
Bos, André van Duin, Laetitia Gerards, Claudia de Breij, Shary-
An, Maan, Hanin, ZO! Gospel Choir, ISH Dance Collective en 
het Metropole Orkest (onder leiding van dirigent Miho Haza-
ma) zorgden voor een feestelijke afsluiting van de Nationale Vie-
ring van de Bevrijding. 
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1 juni
Op 1 juni 2021 nam Wim van de Donk het voorzitterschap van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei over van Gerdi Verbeet die deze functie 
sinds 1 juni 2015 bekleedde. 

15 augustus
Tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch 
Monument in Den Haag waren bijna 1000 genodigden aanwezig. 
Voorzitter Thom de Graaf van Stichting Nationale Herdenking  
15 Augustus 1945 hield een toespraak: “Wij gedenken ons gedeeld 
verleden; een verleden dat brandt en schuurt, maar ook verbindt en 
verenigt. Wij herdenken mensen en de menselijke waarden die zo 
lang, vaak zelfs letterlijk, met voeten werden getreden.” 

19 september
Het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat in Amsterdam is op  
19 september door de koning onthuld. Daarmee is er na ruim 75 jaar een tastbaar 
gedenkteken waar alle ruim 102.000 vermoorde Joden, Roma en Sinti uit Nederland 
zowel individueel als collectief kunnen worden herdacht. De onthulling werd 
voorafgegaan door een programma met sprekers, muziek en een minuut stilte. 
Ongeveer 300 nabestaanden en genodigden woonden het programma bij.
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 1  Jaarverslag

 De opdracht
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als opdracht alle inwoners van Nederland te betrekken bij herdenken, vieren en 
herinneren, opdat de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht, de vrijheid wordt gevierd en het belang en de 
kwetsbaarheid van vrijheid, democratie en rechtsstaat worden herkend en onderschreven.

 De kerntaken 
1. Het geven van richting aan de zingeving van herdenken, vieren en het levend houden van de herin-

nering aan de Tweede Wereldoorlog;
2. de organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei;
3. de organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei;
4. het (doen) ontwikkelen en voeren van educatie, publiekscampagnes en een voorlichtingsbeleid dat 

tot doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken, vieren en het levend houden van 
de herinnering te vergroten;

5. het (doen) adviseren en ondersteunen van andere herdenkingen in het land en het bevorderen van de 
afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties;

6. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord.

 Een nieuw beleidsplan ‘Iemand stelt de vraag’ 2021-2025
In 2021 werd er een start gemaakt met het nieuwe beleidsplan. In de voorgaande beleidsperiode ‘Kom van-
avond met verhalen…’ werd gericht ingezet op het vertellen van het persoonlijke verhaal en het maken van 
een goede verbinding tussen 4 en 5 mei. We kijken tevreden terug op wat we samen bereikt hebben en op 
de koers die is ingezet. Met het stellen van vragen, beogen we antwoord te krijgen op die uitdagingen en 
beleidsaccenten die we geformuleerd hebben, om zo na het 16e jubileum ‘80 jaar vrijheid’, opnieuw koers te 
zetten naar de toekomst.

1. Hoe leven familieverhalen door?
2. Hoe gaan we om met de pijnlijke kanten van de geschiedenis?
3. Hoe werken we aan diversiteit – zijn we uitnodigend voor iedereen?
4. Hoe verdiepen we vrijheid? 
5. En dragen wij bij aan verbinding? 

Deze accenten worden in alle activiteiten verder uitgewerkt. 
Bij familieverhalen gaat het om de manier waarop de ervaringen van de eerste generatie oorlogsgetroffenen 
doorwerken in families en in de samenleving. Met andere woorden: wat is de betekenis van oorlogsverhalen 
voor volgende generaties? 
De Tweede Wereldoorlog blijft het fundament voor het comité; het is het anker van waaruit we denken en 
werken. Aan dat thema proberen we andere ervaringen van oorlog en onvrijheid te verbinden: ervaringen 
met conflicten en oorlogen elders, waar mensen in onze samenleving mee leven. 
Het comité vindt het belangrijk om aan alle ervaringen en gevolgen van oorlog aandacht te schenken. Ook 
de verhalen die pijnlijk zijn, bijvoorbeeld omdat mensen er niet trots op zijn, krijgen daarmee een plaats.
De samenleving is de afgelopen decennia veranderd en diverser geworden. Het comité vindt het belangrijk 
om deze diversiteit zichtbaar te maken in zijn activiteiten, en ook om uitnodigend te zijn voor diverse men-
sen en groepen in de samenleving.
Vrijheid is het belangrijkste, kostbaarste wat wij hebben. Het is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om 
inzet, onderhoud en energie. Het comité voelt daarom permanent de taak om mensen uit te nodigen in 
gesprek te gaan over vrijheid en de verantwoordelijkheid voor die vrijheid. Daarom is het laatste accent vrij-
heid verdiepen.
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 2021: het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan 
2021 werd gekenmerkt als overgangsjaar. In dit jaar hebben we met elkaar de tijd genomen om het beleids-
plan te operationaliseren door dialoogsessies en heidagen te houden met zowel bestuur als bureau. In dit 
overgangsjaar is er enerzijds naar de inhoudelijke kant van het beleidsplan gekeken; wat beogen we met 
elkaar te bereiken, welke strategie kiezen we hiervoor en welke focus brengen we aan? Anderzijds is er ook 
aandacht voor de procesmatige kant; hoe werken we optimaal samen en wat hebben we aan infrastructuur 
nodig voor de interne organisatie om onze ambitie waar te maken? Voor beide onderdelen zijn plannen uit-
gewerkt die ook in 2022 nog verder zullen worden geïmplementeerd.

Met de komst van een nieuwe voorzitter, penningmeester en directeur is er ook een natuurlijk moment ge-
creëerd om met bestuur, bureau en partners opnieuw kennis te maken en daarbij op te halen welke vragen 
en wensen er leven, en welke adviezen er meegegeven worden. 

Het Nationaal Comité is voor velen een belangrijke partner, hierin zien we duidelijk terugkomen dat men 
wenst dat we meer tijd en aandacht besteden aan partnerschapontwikkeling, het bieden van diensten en 
ondersteuning (dienstverlening), en richting geven aan herdenken, vieren en herinneren. Gezamenlijk zien 
we veel uitdagingen voor nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van de eerste generatie, 
het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, het betrekken van jongeren, het opti-
maal gebruikmaken van nieuwe media en technologie. Maar ook hoe we gezamenlijk omgaan met polarisa-
tie, antisemitisme, antiziganisme en verdeeldheid. Belangrijke vraagstukken waarvan het Nationaal Comité 
de noodzaak ziet om gericht met partners meer tijd en aandacht aan te besteden de komende jaren. 

 1.1  Herdenken

 Nationale Herdenking
De Nationale Herdenking bestaat uit twee onderdelen: de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk en de herdenking 
op de Dam. In 2021 is de Nationale Herdenking in verband met de COVID-19 pandemie georganiseerd met 
een beperkt aantal genodigden. Het programma in De Nieuwe Kerk werd uitgevoerd in een vrijwel lege kerk. 
Roxane van Iperen hield de 4 mei-voordracht. 

De Nationale Herdenking op de Dam is uitgevoerd conform de uitgangspunten van de Rijksoverheid. De 
Dam was niet toegankelijk voor publiek. Rondom het Nationaal Monument was plaats voor 100 genodigden. 
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 auto-
riteiten, zijn in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kransen gelegd door scouts en zeekadetten. 

Jonge spreker Amara van der Elst hield een spoken word-voordracht die zij kracht bijzette met gebaren. De 
toespraak van André van Duin was persoonlijk en verwees niet alleen naar zijn eigen jeugd in de wederop-
bouw van Rotterdam, maar ook naar het Homomonument en de herdenking aldaar. 

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 de berichten in de media waren 
vrijwel zonder uitzondering positief. De essentie van het ritueel werd door de leegte extra zichtbaar en voel-
baar, maar het herdenken van de doden en het stilstaan bij het verlies doen we het liefst met nabestaanden 
samen op de Dam en bij die honderden andere herdenkingen op 4 mei. De mogelijkheid van het digitaal leg-
gen van bloemen via onze website, en tulpen leggen bij 70 oorlogsmonumenten en op twee erevelden was 
een kleine maar gewaardeerde compensatie van een 4 mei zonder aanwezigen en een mogelijkheid om toch 
in gezamenlijkheid te herdenken.

 Resultaten
– Roxane van Iperen hield de 4 mei-voordracht met als titel Stemmen uit het diepe. 
– Een ensemble van het Metropole Orkest begeleidde het programma muzikaal. 
– Vier getuigenissen openden het programma in De Nieuwe Kerk.
– Amara van der Elst hield haar spoken word-voordracht direct na de twee minuten stilte.
– André van Duin sprak op de Dam. 
– De kransleggers van de eerste generatie oorlogsgetroffenen werden geïntroduceerd met filmfragmen-

ten; de kransen werden gelegd door twee scouts. 
– De herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk was zonder publiek, de lege stoelen waren symbolisch 

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

 Dienstverlening 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 een constructieve samen-
werking. 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 2021 vond plaats in aangepaste vorm. Er was geen stille tocht 
en er was geen publiek bij de herdenking. Er waren zestien functioneel genodigden aanwezig, onder wie de 
sprekers, zoals voorzitter Tweede Kamer Kadhija Arib en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. 

De Nationale Herdenking 15 augustus 1945 kon door de toen geldende maatregelen wel in aanwezigheid van 
genodigden plaatsvinden. Genodigden namen plaats op stoelen die allemaal op anderhalve meter van elkaar 
geplaatst waren. Thom de Graaf was voor het eerst in zijn rol als voorzitter bij de herdenking aanwezig. Ac-
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trice Esther Scheldwacht vertolkte met haar zoon Moos de Walle het speciaal voor de herdenking geschreven 
stuk Indisch praten.   

Op  zondagmiddag 19 september 2021  onthulde Zijne Majesteit de Koning samen met Jacques Grishaver, 
voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, het nieuwe Holocaust Namenmonument in Amsterdam. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het Nederlands Auschwitz Comité zowel inhoudelijk als praktisch 
ondersteund bij de organisatie van de onthulling. 

De halfjaarlijkse bijeenkomst voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen heeft in maart di-
gitaal plaatsgevonden. Via een livestream kon men de bijeenkomst volgen. Tijdens deze livestream werd er 
kennisgemaakt met Arianne de Jong als nieuwe directeur van het Nationaal Comité en sprak Denker des Va-
derlands Daan Roovers de jaarthematekst uit. De bijeenkomst in november vond plaats in een hybride vorm. 
Er waren ongeveer 75 genodigden live in de zaal aanwezig en er was ook een livestream. Deze bijeenkomst 
stond vooral in het teken van omgaan met de coronamaatregelen, een kennismaking met de nieuwe voorzit-
ter van het Nationaal Comité Wim van de Donk en een presentatie van de podcast over dwangarbeid. Beide 
bijeenkomsten zijn in de livestream door ongeveer 150 belangstellenden gevolgd. De livestream bood ook de 
mogelijkheid om via de chat mee te praten en te reageren. Jeroen Overbeek presenteerde beide livestreams.

Van de regeling voor Reünies en lotgenotencontacten is in 2021 minder gebruikgemaakt door het wegval-
len van bijna alle geplande reünies vanwege COVID-19. Wel zijn er meer aanvragen gedaan ten behoeve van 
investeringen in websites en nieuwsbrieven. 

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

Herdenking in Amsterdam. De herdenking was beperkt door coronamaatregelen en werd live uitgezon-
den op NPO 1. 

– Ondersteuning organisatie Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bij de organisatie van de Nationale 
Indiëherdenking op 15 augustus 2021 in Den Haag. Deze herdenking werd bijgewoond door honderd 
personen en werd live uitgezonden op NPO 1. 

– Ondersteuning Nederlands Auschwitz Comité bij de onthulling van het Holocaust Namenmonument. 
Deze onthulling werd door een beperkt aantal genodigden bijgewoond en werd live uitgezonden op NPO 
1. 

– De bijeenkomsten voor organisatoren van lokale herdenkingen en vieringen zijn doorgegaan. Er is één 
bijeenkomst vervangen door een livestream en één bijeenkomst door een hybride vorm met aanwezigen 
en een livestream. De livestream werd bekeken door 150 lokale comités. 

De Nationale Holocaust Herdenking 
op zondag 31 januari 2021.
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 1.2  Vieren

 Nationale Viering van de Bevrijding: 5 mei-lezing
In 2020 was de 5 mei-lezing, die zou plaatsvinden in de provincie Zuid-Holland, geannuleerd als gevolg van 
de coronamaatregelen. In 2021 is er daarom voor gekozen om de organisatie wederom op te pakken in deze 
provincie. Het Kunstmuseum Den Haag was de aangewezen plek voor deze editie. Het Nationaal Comité 4 en 
5 mei wil door de samenwerking met de provincie een meer structurele en inhoudelijke betrokkenheid van 
provincies en gemeenten realiseren. De 5 mei-lezing en het daarmee samenhangende programma beoogt in 
het algemeen meer aandacht en een groter bewustzijn in de maatschappij te genereren voor het belang van 
vrijheid, democratie en de rechtsstaat. In verband met alle corona-ontwikkelingen, is voor deze editie de fo-
cus gelegd op een televisieprogramma rondom het uitspreken van de 5 mei-lezing door de Duitse bondskan-
selier Angela Merkel. Merkel was hiervoor niet fysiek aanwezig maar verbonden via een livestream. Hierna 
volgde een dialoog tussen Nederlandse en Duitse jongeren, de bondskanselier en minister-president Mark 
Rutte. De kinderlezing werd uitgesproken worden door Mily Al-Azzazi.  Het programma werd afgesloten 
met de traditionele ontsteking van het Vrijheidsvuur door de minister-president. Davina Michelle verzorgde 
hier de muzikale omlijsting. Zij was in 2021 ook een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. 

 Bevrijdingsfestivals 
De veertien Bevrijdingsfestivals boden in 2021 een gezamenlijk onlineprogramma. In 150 programmablok-
ken kwamen online 300 programmaonderdelen samen op bevrijdingsfestivals.nl. De Ambassadeurs van de 
Vrijheid Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser verbonden – in samenwerking met mediapartner 
NOS – de festivals met livestreams vanaf de vliegbasis in Gilze-Rijen. Voorafgaand zijn met de ambassadeurs 
korte documentaires met inhoudelijke verhalen gemaakt die zij gedeeld hebben in de media en via hun ei-
gen socialmediakanalen. 

Op de zoektermen ‘Bevrijdingsdag’ en ‘Ambassadeurs’ was er breed mediabereik van meer dan 50.000 be-
richten. Op basis van de mediamix kan geconcludeerd worden dat minimaal 85% van de bevolking is bereikt. 
Om dit te kunnen realiseren is er op regionaal niveau intensief samengewerkt met de verschillende regionale 
omroepen. Tijdens het online 5voor5-moment vanuit de Suikerfabriek in Groningen kwamen verschillende 
jongerenvertegenwoordigers samen. Daarmee werden de festivals actief aan elkaar verbonden en stonden ze 
gezamenlijk stil bij onze vrijheid en de onvrijheid van anderen op de wereld.

In de periode april t/m 5 mei vonden vanuit de festivalorganisaties, verspreid over de twaalf provincies, ruim 
100 fysieke/ online programma’s plaats, zoals scholenprojecten en Vrijheidscolleges. De eindresultaten hier-
van waren grotendeels onderdeel van het online 5 mei-programma. 

 Vrijheidsvuur 
In samenwerking met Wageningen 45 is het project ‘Vrijheidsvuur’ met de veertien Bevrijdingsfestivals 
verbonden, daarmee zijn tevens goede verbindingen gelegd tussen onder meer de festivals, gemeenten en 
provincies. Vanuit de Bevrijdingsfestivals en het Nationaal Comité ontstond een succesvolle samenwerking 
met Wageningen 45 om dit jaar de Vrijheidsvuren te plaatsen op de plekken waar normaliter de veertien 
Bevrijdingsfestivals plaats zouden vinden. 

 Vrijheidsmaaltijden 
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag met een Vrijheidsmaaltijd. De Vrijheidsmaaltijd zorgt voor bijzondere 
ontmoetingen aan de eettafel en is dé plek voor een goed gesprek over vrijheid. Helaas waren fysieke Vrij-
heidsmaaltijden door de coronamaatregelen niet mogelijk. Toch is het aantal regio’s waar organisatoren 
van Vrijheidsmaaltijden zich hebben aangemeld, gegroeid van drie naar veertien regio’s. Alle Bevrijdings-
festivals hebben iets met de Vrijheidsmaaltijdsoep – dit jaar het alternatief voor de Vrijheidsmaaltijden – 
gedaan, zowel qua programmering en communicatie, als door Vrijheidsmaaltijdsoep aan te schaffen. De 
organisatie van Bevrijdingsfestival Friesland verspreidde tienduizend blikken Vrijheidssoep in de provincie 
en openende daarmee het achtuurjournaal. Chef-kok Yvette van Boven verzorgde het (vegan) recept voor de 
soep. 
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Het optreden van Shary-An tijdens het 5 mei-concert. 
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 1.3  Educatie

 4 en 5 mei Denkboek (primair onderwijs)
Editie 2021 heeft een bijzondere toevoeging gekregen met de uitklapbare tijdlijn van de Tweede Wereldoor-
log. Deze is maar liefst in 234.411 boekjes te vinden. Naast de vaste onderwerpen over herdenken en vieren 
zijn kinderen uitgedaagd na te denken over bijvoorbeeld Roma en Sinti, over onrecht naar aanleiding van 
het verhaal over Anton de Kom en over veteranen. En over nog veel meer. Bij het Denkboek zijn 9.400 docen-
tenhandleidingen besteld. Daarnaast is het Vrijheid-spel, waarvan er in 2021 nog eens 1.278 zijn weggegeven, 
nu helemaal op.

 Caribisch Denkboek
Voor de Caribische gebiedsdelen van het koninkrijk is een tweede herziene editie ontwikkeld die wederom 
drie jaar gedistribueerd zal worden op de eilanden. Hiermee worden ongeveer 8.000 kinderen per jaar be-
reikt.

 Denkboek.nl
In april is de kinderwebsite Denkboek.nl gelanceerd. Dit is een website waar kinderen geheel zelfstandig 
op kunnen werken. Met behulp van een kijkwijzer worden ze meegenomen naar de herdenking op de Dam, 
kunnen ze een eigen herdenking samenstellen zoals bij Adopteer een monument, ontdekken ze met de vrij-
heidsmeter welke vrijheid ze het belangrijkste vinden en er is een interactieve tijdlijn van de Tweede We-
reldoorlog te vinden. Deze site is in nauwelijks twee maanden tijd 121.524 keer bekeken door 20.401 unieke 
bezoekers, een combinatie van individuele kinderen en klassen. 

 Adopteer een monument (primair en voortgezet onderwijs)
In samenwerking met EDG Media is op twee momenten in 2021 campagne gevoerd, gericht op basisscholen 
en het voortgezet onderwijs, om nieuwe deelnemers te werven voor het project Adopteer een monument. Dit 
heeft er in 2021 toe geleid dat 1.762 scholen (1.573 PO en 189 VO) samen 1.918 monumenten geadopteerd heb-
ben, een toename ten opzichte van 2020 van bijna honderd (98) monumenten. In het boekjaar 2021 (het pro-
ject volgt schooljaren) zijn 705 bloemenbonnen verzilverd. Meer dan het (boek)jaar ervoor, omdat in 2020 de 
scholen door de coronamaatregelen langer dicht waren dan in 2021. 

 5 mei-concert 
Bevrijdingsdag eindigt traditiegetrouw met het 5 mei-concert op de Amstel, voor Koninklijk Theater Carré.  
Door de coronamaatregelen vond het concert in 2021 niet buiten maar binnen in het theater plaats. Vanuit de 
grote zaal verzorgde het Metropole Orkest, onder leiding van Miho Hazama, een feestelijk programma. Het 
concert werd live uitgezonden door de NOS op NPO 1. Zanger Stef Bos zorgde voor de verbinding tussen de 
verschillende onderdelen van het programma. De andere artiesten waren André van Duin, Laetitia Gerards, 
Claudia de Breij, Shary-An, Hanin, ZO! Gospel Choir en de performers van ISH Dance Collective. Er was geen 
publiek bij aanwezig. Het aangepaste (binnen)programma was productioneel complex. De kijkcijfers en de 
waardering waren hoog: er keken ongeveer 1,3 miljoen mensen naar het 5 mei-concert. 

 Resultaten 
– De 5 mei-lezing werd uitgesproken via een livestream door bondskanselier Angela Merkel.
– Het inhoudelijke programma werd voortgezet met een dialoog tussen Nederlandse en Duitse studenten.
– Mily Al-Azzazi  sprak haar 5 mei-kinderlezing uit. 
– Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser waren Ambassadeur van de Vrijheid.
– Het Bevrijdingsvuur werd ontstoken door de minister-president samen met Ambassadeur van de Vrij-

heid Davina Michelle.
– De veertien Bevrijdingsfestivals presenteerden online 150 programmablokken met 300 programmaon-

derdelen.  
– Het Vrijheidsvuur is ontstoken op de veertien plaatsen van de Bevrijdingsfestivals. 
– De Vrijheidsmaaltijdsoep naar het recept van Yvette van Boven, als alternatief voor de Vrijheidsmaaltij-

den, is in alle regio’s goed opgepakt. 
– Het Metropole Orkest onder leiding van Miho Hazama verzorgde het 5 mei-concert vanuit de grote zaal 

van Koninklijk Theater Carré. 
– Stef Bos was de centrale verteller van het 5 mei-concert. 
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 Jong in oorlog (primair onderwijs)
In de educatieve documentaireserie Jong in oorlog stonden de twee grote stakingen uit de oorlog centraal. De 
Februaristaking in 1941 en de onbekendere, maar minstens zo betekenisvolle, April/meistaking in 1943. Bij 
elkaar werd deze serie door zo’n 800 klassen bekeken. 

 4FREE Magazine (voortgezet onderwijs en mbo)
In 2021 is 4FREE in een volledig vernieuwde vorm aangeboden. Uit gesprekken met docenten bleek dat zij 
het 4FREE Magazine zien als een waardevolle invulling van de lessen burgerschap en maatschappijleer, maar 
dat de leerlingen en studenten de inhoud liever online aangeboden krijgen. Om aan deze wens tegemoet te 
komen is in 2021 de eerste editie van het 4FREE docentenmagazine verschenen in een oplage van 10.000 stuks. 
Hiervan zijn 6.763 stuks in 2021 verspreid. Het magazine heeft een looptijd van tenminste twee schooljaren. 
De promotiecampagne voor docenten vindt plaats in 2021 en 2022.

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo is er de online leeromgeving 
www.4free-now.nl waar korte films en artikelen te vinden zijn over de betekenis van vrijheid, de Four Free-
doms, en leven met oorlog. In 2021 zijn in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland en het Lande-
lijk Steunpunt Gastsprekers WOII (LSG) twee films gemaakt waarin een jonge ooggetuige van oorlog (Syrië 
en Irak) in gesprek gaat met eerste generatie ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. De online omgeving 
is in 2021 ruim 13.000 keer bezocht, zowel klassikaal als individueel. 

 1.4  Onderzoek

 Meerjarig onderzoek arbeidsinzet 
Het Nationaal Comité en het NIOD zijn in april 2021 gezamenlijk een langlopend onderzoeksproject gestart 
naar de herinnering aan de arbeidsinzet. Dit is een onderbelicht deel van de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, terwijl het 500.00 tot 620.000 Nederlanders betrof. Het Mondriaan Fonds financiert dit sa-
menwerkingsproject met een bijdrage uit de call ‘75 jaar vrijheid’. Het project bestaat uit een academisch on-
derzoek en verschillende publieksproducten om meer kennis en bewustzijn te creëren omtrent Nederlandse 
dwangarbeiders. Het project heeft een looptijd tot en met het voorjaar van 2024. 

 Podcast Gedwongen
In november 2021 is de podcastserie Gedwongen gereed gekomen en gepubliceerd in alle bekende podcast-
apps. In vijf afleveringen volgt de luisteraar vijf mannen die in de oorlog gedwongen te werk werden ge-
steld in het Derde Rijk. De podcast is een mozaïek-vertelling waarin de luisteraar een introductie krijgt op 
het thema ‘arbeidsinzet’ en de variëteit van ervaringen van Nederlandse dwangarbeiders. Ook biedt het een 
introductie op hoe dwangarbeiders leven met hun herinneringen aan de verplichte tewerkstelling met als 
resultaat dat (volgens meting op 26 januari 2022) Gedwongen 22.500 keer is gedownload in de verschillende 
podcast-apps. De podcast staat daarmee in de top-20 van Apple-podcast. De podcast heeft veel media-aan-
dacht getrokken: o.a. in dagblad Trouw, de VPROgids en in de radioprogramma’s Nieuws en co en OVT.

 Nationaal Vrijheidsonderzoek 
Het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) is een langlopend monitoringsonderzoek dat sinds 2001 jaarlijks 
wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar is extra ingegaan op de thema’s 
‘oorlog en saamhorigheid/verbondenheid’. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat ruim acht op 
de tien Nederlanders vinden dat we nog steeds kunnen leren van de gebeurtenissen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog plaatsvonden. Ook is men ervan overtuigd dat de oorlog van invloed is op de Nederlandse 
identiteit. De uitkomsten uit het NVO worden gebruikt om het draagvlak voor herdenken en vieren te moni-
toren, maatschappelijke trends in de collectieve herinnering en de vrijheidsbeleving te volgen, en profielen 
van relevante doelgroepen te ontwikkelen. Zo biedt het NVO solide kwantitatief inzicht als basis voor be-
leidsontwikkeling.

 Langlopend onderzoeksprogramma  ‘Oorlog en vrijheid in drie generaties’
In 2021 is een nieuw langlopend onderzoeksprogramma van start gegaan. In dit programma worden ver-
schillende generaties binnen families bevraagd naar de herinneringen, verhalen en beelden van het Tweede 
Wereldoorlog-verleden die bij hen leven, en hoe zij vrijheid en onvrijheid beleven. Het onderzoek richt zich 
op families met verschillende ervaringen en perspectieven op het oorlogsverleden, die vaak minder bekend 
zijn bij het grote publiek, zoals families met een verleden in de arbeidsinzet, Roma- en Sinti-families, en 
families met een Indische achtergrond. Er wordt beoogd om ieder jaar vijf families uit twee van zulke zoge-
noemde herinneringsgemeenschappen te interviewen. In 2021 is de deelstudie naar families met een verle-
den in de arbeidsinzet uitgevoerd: van vijf families zijn drie generaties geïnterviewd. De onderzoeksresulta-
ten zullen in de vorm van een onderzoeksrapport en digitale tentoonstelling in 2023 worden gepubliceerd.

Met dit onderzoeksprogramma krijgt het comité kwalitatief (verdiepend) inzicht in de ontwikkeling van 
de Nederlandse herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de beleving van vrijheid. Het levert daarnaast 
een collectie verhalen op die kunnen worden ingezet in de 4 en 5 mei-programmering, educatieve projecten 
en communicatie-uitingen. Ook versterkt het de netwerkpositie van het comité omdat in de verschillende 
deelstudies nauw wordt samengewerkt met partners als het NIOD, ARQ en de IHRA, en het contact met ver-
schillende groepen binnen de achterban wordt versterkt.

 Kortlopend onderzoek: essay
De term ‘meerstemmigheid’ is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in het onderwijs, de muse-
ale wereld, en de wereld van het herdenken en vieren, en wordt veelal gebruikt om de wens voor inclusiviteit, 
multiperspectiviteit en diversiteit in deze sectoren en in onze kijk op de geschiedenis mee aan te duiden. 
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Meerstemmigheid lijkt te draaien om gezichtspunten die (nog) geen vaste plek in ons geschiedenis- en her-
inneringslandschap hebben. Daarmee is het ook een uiting van onze alsmaar veranderende kijk op het ver-
leden, en mag het niet verbazen dat meerstemmige geschiedschrijving in de praktijk verschillende vormen 
kan aannemen. 

Maar wat bedoelen verschillende auteurs met de term ‘meerstemmigheid’? Wat zijn concrete voorbeelden 
van een ‘meerstemmige’ aanpak? En wat betekent zo’n aanpak concreet voor partijen in het werkveld dat 
zich met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog bezighoudt? Met de bovenstaande vragen in het ach-
terhoofd heeft het Nationaal Comité medio 2021 aan auteur en antropoloog Sinan Çankaya de opdracht 
gegeven het onderwerp ‘meerstemmigheid’ uit te diepen in een lang essay. De opdracht bestond eruit het 
begrip ‘meerstemmigheid’ te verkennen en dat in een persoonlijke/essayistische stijl te doen. Het schrijf- en 
redactieproces is in juni 2021 in gang gezet en loopt door tot in 2022. De publicatie van het essay en het inzet-
ten van het essay voor doeleinden van het Nationaal Comité vinden plaats in 2022.
 
 Langlopend onderzoeksprogramma ‘De politiek van vrijheid’
‘De politiek van vrijheid’ is een langer lopend onderzoeksproject waarin onderzoek gedaan wordt naar de 
verschillende betekenissen die er in omloop zijn van het begrip ‘vrijheid’. Dit onderzoek bestaat uit twee 
delen: de interne politiek van vrijheid en de publieke politiek van vrijheid.

‘De interne politiek van vrijheid’, richt zich naar binnen en onderzoekt wat het Nationaal Comité de afgelo-
pen twee beleidsperiodes (2011-2020) over het begrip ‘vrijheid’ naar buiten heeft gebracht en hoe er binnen 
de organisatie over dit begrip en de communicatie daarover wordt gedacht. Dit wordt onderzocht aan de 
hand van een analyse van diverse uitingen van het comité en interviews met een aantal collega’s. De onder-
zoeksperiode beslaat de afgelopen twee beleidsperiodes (t/m 2020). De voortgang van dit onderzoek wordt 
gemonitord door de bestuurswerkgroep Dag van de vrijheid.
‘De publieke politiek van vrijheid’, richt zich op de buitenwereld, en onderzoekt de manieren waarop dis-

cussies over vrijheid het afgelopen jaar in een stroomversnelling zijn geraakt. Is de publieke speelruimte 
omtrent het begrip ‘vrijheid’ in het afgelopen coronajaar onherroepelijk veranderd? Welke vrijheidsopvat-
tingen zijn aan een opmars bezig? Dit wordt onderzocht door een onderzoeksbureau door middel van een 
combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 
Beide deelonderzoeken zijn eind 2021 gestart. De eerste resultaten worden in 2022 opgeleverd.

 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 betekenis 
van de Tweede Wereldoorlog als vertrekpunt om ook recentere voorbeelden van massaal geweld, herdenken, 
herinneren, trauma, vervolging en onvrijheid voor het voetlicht te brengen en te bestuderen. De redactie 
wordt gevormd door medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD, ARQ Kenniscentrum 
Oorlog, Vervolging en Geweld en Nationaal Monument Kamp Vught. Het magazine is te lezen op tweedewe-
reldoorlog.nl. In 2021 verschenen er vijf edities van WO2 Onderzoek uitgelicht en werd een eenmalige papieren 
editie voorbereid ter viering van het tienjarige jubileum van het tijdschrift (verschijnt maart 2022). Via de 
sociale mediakanalen en nieuwsbrieven van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, ARQ , het NIOD, het Platform 
WO2 en de SMH 40-45 zijn alle uitgaves en diverse afzonderlijke artikelen onder de aandacht gebracht.
Vooral de edities over Holocaust-educatie en corona en (on)vrijheid waren populair; beide hadden rond 
2000 unieke page views. Uit ervaring weten we dat dit de komende tijd nog gaat oplopen, en dat ook de 
oudere artikelen (die veelal relevant blijven) veelvuldig worden gelezen. In 2021 ging het dan ook om bijna 
37.000 unieke paginaweergaven binnen de gehele omgeving van WO2 Onderzoek uitgelicht, met een piek rond 
eind januari en de meidagen.

Wim Missel is 
een van de hoofd-
personen in  
de podcast  
Gedwongen.
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 1.5  Communicatie

 Publiekscampagne
De 4 en 5 mei-campagne is in verband met de coronapandemie aangepast. Er is een nieuwe tv-spot gemaakt 
waarin gebruik is gemaakt van bestaand beeldmateriaal, historisch en actueel. In de campagne stonden twee 
boodschappen centraal: ‘Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij vrijheid’ en ‘Wat doe jij op 4 en 5 mei?’. Die 
laatste vraag is in de online campagne uitgewerkt tot vijf handelingsperspectieven. In totaal zijn er tien han-
delingsperspectieven uitgelicht op de website van het comité en zijn er vijf in de betaalde campagne ingezet: 

– Houd 2 minuten stilte in acht
– Leg een (digitale) bloem bij een oorlogsmonument
– Hang op 4 mei de vlag halfstok en hang de vlag uit op 5 mei
– Maak de Vrijheidsmaaltijdsoep
– Kijk naar de online Bevrijdingsfestivals

Voor al deze handelingsperspectieven zijn posts gemaakt die op social media (Facebook, Instagram) en You-
Tube werden verspreid. De resultaten van de RTV en online campagne zijn op te delen in twee onderdelen: 
de kwantitatieve resultaten / het bereik van de campagne en de waardering van de campagne die uit te ef-
fectmeting is gekomen. Overall gezien is de campagne goed ontvangen door het publiek. Voor de doelgroep 
35+ lag de waardering iets hoger dan voor de doelgroep 13-14 jaar: een 7.9 (boven benchmark) tegenover een 
7.6. Ook werd de campagne als duidelijk, geloofwaardig en ‘niet irritant’ beoordeeld. 

 Voorlichtingsprogramma
De mediastrategie van het Nationaal Comité is erop gericht om zowel via de woordvoerders vanuit het be-
stuur als via de diverse Ambassadeurs van de Vrijheid de boodschap van 4 en 5 mei uit te dragen. Dit heeft 
geleid tot meer dan dertig mediaoptredens van bestuursleden en ambassadeurs variërend van in Goedemor-
gen Nederland tot Jinek en van de Gaykrant tot de NRC.    

 Online en social media
De website 4en5mei.nl is vernieuwd en begin april opgeleverd en live gegaan. De vormgeving en het aanbod 
van de informatie zijn volledig herzien waardoor de website overzichtelijker is geworden. Ook is de zoek-
functie aangepast waardoor de zoekresultaten veel beter aansluiten bij de wens van de gebruiker. 
De website heeft in de periode 1 april – 7 mei ruim 403.000 bezoekers getrokken. De best bezochte pagina 
was de pagina over het vlagprotocol (17,5%  van het aantal bezochte pagina’s). Daarnaast werden de pagina’s 
over de Vrijheidsmaaltijdsoep (4,67%) en de diverse toespraken (Roxane van Iperen: 5,22%, André van Duin: 
3,21% en spoken word-artiest Amara van der Elst: 2,5%) goed bezocht. 

De meeste bezoekers komen nog steeds via een zoekmachine op onze site. Maar het aandeel bezoekers vanaf 
social media groeit nog elk jaar (17.81% t.o.v. 13,95% in 2020). De manier waarop de bezoekers onze site bezoe-
ken is steeds meer via een mobiele telefoon of tablet. In 2021 is dat voor 72% van de bezoekers het geval (in 
2020 was dat 68%). 

 NC Magazine
In het voorjaar en in het najaar is het NC Magazine uitgebracht. De oplage van het najaarsnummer was 3.000 
stuks, die van het voorjaar was 4.500 stuks. Het voorjaarsnummer is ook verstuurd naar 1100 bibliotheken in 
Nederland (via de CPNB). In NC Magazine worden ook ingekorte artikelen uit WO2 Onderzoek uitgelicht door-
geplaatst, met een verwijzing naar het hele artikel op tweedewereldoorlog.nl. De artikelen uit NC Magazine 
worden ook digitaal ontsloten. Door de nieuwe ‘inspiratie-functie’ op de vernieuwde website kunnen de 
artikelen van het magazine op een zichtbare manier onder de aandacht worden gebracht van de websitebe-
zoeker. Ook het doorplaatsen op social media zorgt voor een breder bereik van de artikelen.

 Vrijheid-pin
In verband met de coronapandemie is er minder aandacht besteed aan de verspreiding van de vrijheid-pin. 
Desondanks zijn er in de piekperiode t/m mei 2021 2278 sets van 5 vrijheid-pins verkocht, 89 sets van 50 
vrijheid-pins, en 34 sets van 250 vrijheid-pins.

De nieuwe website 
van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei: 
www.4en5mei.nl.
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 1.6  Lustrumactiviteiten

 Projectperiode januari tot en met mei 2021
In 2019 en 2020 vierde Nederland 75 jaar vrijheid. Het comité wilde – in aanvulling op 4 en 5 mei – in 2019 en 
2020 een aantal grote activiteiten organiseren. In de jaarrekeningen 2019 en 2020 is het aandeel Lustrumacti-
viteiten verantwoord. Door de coronapandemie vanaf maart 2020 konden diverse begrote lustrumactiviteiten 
niet doorgaan. Met het vrijvallen van diverse aangegane verplichtingen ontstond een materiële onderbeste-
ding van toegekende subsidiebedragen. Aan vfonds en het ministerie van VWS is tussentijds regelmatig ge-
rapporteerd waarna in oktober 2020 overeenstemming is bereikt over de herbesteding van de lustrummidde-
len. Hierdoor is ingestemd met een verlengde projectperiode van de projecten ‘Lustrum 75 jaar vrijheid’ door 
respectievelijk vfonds (tot en met 5 mei 2021) en het ministerie van VWS (tot en met 31 mei 2021). 

Gedurende de periode januari tot en met mei 2021 zijn diverse activiteiten uitgevoerd, gefinancierd uit de 
onderbesteding van de toegekende lustrumbegroting van vfonds en het ministerie van VWS. 

 Herbesteding vfonds:
– Extra impuls aan de WO2 museumcampagne, zodat mensen de diverse musea binnen Stichting Musea 

en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) weer bezoeken na heropening vanwege de coronacrisis;
– Als deelproject is in het kader van 75 jaar vrijheid het Caribisch Denkboek gefinancierd voor de editie 

2021-2023. 

 Herbesteding ministerie van VWS:
– Innovatie ten behoeve van de programmering van 5 mei in de regio; door het provinciale netwerk rond-

om 5 mei in kaart te brengen is er beter inzicht ontstaan voor de toekomstige Dag van de Vrijheid. Ook 
heeft het comité vanuit deze innovatie goede ervaringen opgedaan met de eerste online-activatie van de 
Bevrijdingsfestivals in het hele land;

– Educatieve samenwerking met SMH om in 2021 een gezamenlijk programma op te zetten in het ver-
lengde van het jaarthema 2021 ‘Na 75 jaar vrijheid’. 

Daarnaast is het lustrumproject van het ministerie van VWS – Educatieve impuls 75 jaar vrijheid – vanwege 
de coronacrisis verlengd tot 1 juni 2021. Dit betreft een toekenning door VWS van in totaal 2 miljoen euro 
waarbij het comité de organisatie van 24 educatieve projecten en verantwoordingen heeft gecoördineerd. 

De financiële en inhoudelijke verantwoording aan de financiers vindt plaats in het voorjaar van 2022.

 1.7  Internationaal

 International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt deel uit van de Nederlandse delegatie binnen de IHRA. Het comité 
vervult binnen de delegatie de rol van plaatsvervangend voorzitter. De IHRA richt zich op uitwisseling van 
kennis op het gebied van herdenken van, onderzoek naar en educatie over de Holocaust. In aansluiting hier-
op voert de IHRA ook zelf projecten uit. Het comité draagt bij aan de missie van de IHRA door deelname 
aan de (ook in 2021 digitale) halfjaarlijkse plenaire IHRA-bijeenkomsten en door actief mee te werken aan 
de uitvoering van IHRA-projecten. In 2021 is in beide edities van NC Magazine aandacht besteed aan ontwik-
kelingen en activiteiten van de IHRA. 

Afgelopen jaar is de Nederlandse vertaling gerealiseerd van de IHRA-publicatie Recommendations for teaching 
and learning about the Holocaust. Deze vertaling Aanbevelingen voor lesgeven en leren over de Holocaust wordt 
in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier in Nederland verspreid. De Nederlandse delegatie heeft 
goed contact met het CIDI, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en de SMH.

Enkele voorwerpen 
uit de WO2-museum-
campagne. 
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Ambassadeur van de Vrijheid 2021 Davina Michelle staat op het 
punt om met de helikopter van Defensie naar Den Haag te vliegen. 
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 1.8  Partnerschappen

 Samenwerking in netwerken
Bij het realiseren van de beleidsvisie werkt het Nationaal Comité 4 en 5 mei nauw samen met een breed 
netwerk van instellingen, bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de 
vrijheid waarin we leven.

 Verdiepen van bestaande samenwerkingsverbanden  
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC) is een netwerkorganisatie. Alle activiteiten vinden plaats in samen-
werking met vele partners, organisaties en individuen. Binnen de kerntaken werkt het NC met een breed 
palet aan partners om samen uitvoering te geven aan herdenken, vieren, herinneren, educatie, onderzoek en 
publieksvoorlichting. In het versterken van de rol als netwerkorganisatie is er ook een taak om de dienstver-
lenende en ondersteunende rol te versterken en beter in te richten. Als organisatie met een nationaal karak-
ter voelt het Nationaal Comité hier een plicht en heeft het een rol in te nemen. In 2021 werd aandacht besteed 
aan het versterken van de strategische partnerschappen met ministeries, vfonds, het Nationaal Fonds 4 en 5 
mei, Bevrijdingsfestivalorganisaties, lokale 4 en 5 mei comités, de Oorlogsgravenstichting (OGS), Stichting 
Musea en Herinneringscentra ’40-‘45 (SMH) en het NIOD.
Tevens is er een intensieve samenwerking met het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) en Stichting Her-
denking 15 Augustus 1945. Zeker met het NAC was er in 2021 een bijzondere samenwerking rond de onthul-
ling van het Nationaal Holocaust Namenmonument.

 Platform WO2
In 2015 is het Platform WO2 opgericht met als doel de samenwerking binnen de herinneringssector te sti-
muleren. In 2021 heeft een externe evaluatie van het Platform WO2 plaatsgevonden en zijn adviesrichtingen 
gegeven voor verdere doorontwikkeling. Ook is VWS een traject gestart om slagkracht binnen de sector te 
vergroten op de gebieden museaal, educatie en digitaal. Het NC heeft een actieve bijdrage geleverd aan de 
projectgroep ‘Een construct dat staat’ dat door het ministerie van VWS is geïnitieerd ten behoeve van pla-
nontwikkeling op genoemde slagkracht. Samen met een verschillende organisaties en betrokkenen zijn er 
verdiepingssessies georganiseerd om gezamenlijk de inhoudelijke lijn te bepalen, nieuwe vormen te on-
derzoeken voor sectoroverleg en de rechtsvorm te bepalen voor een nieuw te vormen organisatie waarin 
diensten vanuit de sector belegd zullen worden. In 2022 zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Er is 
in ieder geval besloten dat het Platform WO2 in huidige opzet zal overgaan in een nieuw sectorberaad waar-
aan meer spelers zullen en / of kunnen deelnemen en waar er vanuit een gezamenlijke strategie gewerkt zal 
worden.

In 2018 organiseerde het Platform WO2 het ‘Jaar van Verzet’; voor het jaar 2023 zal er een themajaar georgani-
seerd worden met als thema ‘Leven met Oorlog’. Op basis van geleerde lessen uit het eerdere themajaar is er 
al in 2021 een start gemaakt met het doen van voorbereidingen om zo veel mogelijk partners de kans te geven 
aan te sluiten. De geplande kick-off in najaar 2021 is uitgesteld vanwege coronamaatregelen naar januari 
2022 en zal een basis moeten creëren voor hoe we met partners het themajaar gaan vormgeven. 

 Relatiebeheer 
Het NC werkt samen met een breed netwerk van spelers. We investeren in samenwerkingsverbanden en gaan 
hierin altijd op zoek naar hoe we samen meer kunnen bereiken en optimaal gebruik kunnen maken van 
elkaars kracht. 
Ten behoeve van de reguliere kerntaken zullen we ook in 2022 blijven investeren in onze lokale partners die 
samen de landelijke herdenkingen en vieringen mede mogelijk maken. Onze belangrijke partners hierin 
zijn: lokale 4 en 5 mei comités, Bevrijdingsfestivalorganisatoren, provincies en gemeenten. 
In samenwerking met het Nationaal Fonds 4 en 5 mei zullen we het bedrijfsleven meer aan het NC en zijn 
activiteiten willen verbinden met extra aandacht op 5 mei, de Dag van de Vrijheid. 
Ook binnen de sector werken we samen met een breed palet aan organisaties en professionals. We dragen 
bij aan verdere ontwikkelingen rond Platform WO2 en het sectorberaad. Zo stimuleren we dat meer partners 
aan tafel een plek krijgen en dat er nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.

 2   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
Artikel 2 van het Instellingsbesluit uit 1987 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 2019 aangepast en om-
vat de volgende kerntaken:
 
1. Het geven van richting aan de zingeving van herdenken, vieren en het levend houden van de herinnering 

aan de Tweede Wereldoorlog;
2. de organisatie van de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei;
3. de organisatie van de jaarlijkse Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei;
4. het (doen) ontwikkelen en voeren van educatie, publiekscampagnes en een voorlichtingsbeleid dat tot 

doel heeft de betrokkenheid bij en participatie aan herdenken, vieren en het levend houden van de herin-
nering te vergroten;

5. het (doen) adviseren en ondersteunen van andere herdenkingen in het land en het bevorderen van de 
afstemming van landelijke en plaatselijke manifestaties;

6. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord.

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 subsidieregelingen.

Dankzij een solide financiering door de Rijksoverheid en het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Vete-
ranenzorg (vfonds) en een goede samenwerking met het ministerie van Defensie kon het werk zich ontwik-
kelen. Ook de samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verder ontwikkeld. 

 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. 

 Beleidsvisie
De beleidsvisie 2021-2025 ‘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  
richting aan de zingeving van 4 en 5 mei. 
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 Bestuur
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei (NC) is ingesteld bij Koninklijk Besluit en werkt in opdracht van de Rijks-
overheid en binnen de kaders van het kabinet. Het bestuur legt verantwoording af aan het kabinet door tus-
senkomst 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 een 
aantal bestuurlijke werkgroepen t.b.v. beleid zoals de werkgroep 5 mei.

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 (volgens intern document ‘Een professionele en transpa-
rante organisatie’, versie 8 december 2014) voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur is verantwoor-
delijk 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.

 Wijzigingen in 2021
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van Gerdi Verbeet (voor-
zitter) en John Bakker (penningmeester) heeft het bestuur in maart Petra van 
Zuijlen als penningmeester en in juni Wim van de Donk als voorzitter verwel-
komd als nieuwe (dagelijks) bestuursleden. Deze bestuurswisselingen zijn bij 
Koninklijk Besluit van respectievelijk 1 maart en 1 juni 2021 vastgesteld. Rob 
Bauer is wegens functiewisseling afgetreden en in zijn plaats is Onno Eichels-
heim toegetreden tot het bestuur. Het comité is Gerdi Verbeet, John Bakker en 
Rob Bauer zeer dankbaar voor hun enorme betrokkenheid, expertise en inzet 
tijdens hun bestuursperiode. 
In verband met het vertrek bij VWS van Erik Gerritsen in september is hij 
opgevolgd door ambtelijk adviseur Marcelis Boereboom.

 Bestuursleden 

Naam      Functie 
Gerdi Verbeet    voorzitter tot 1 juni 2021
Wim van de Donk   voorzitter vanaf 1 juni 2021 *
Jaap Smit     q.q. lid, vicevoorzitter *
John Bakker    penningmeester tot 1 maart, lid tot 1 juni 2021
Petra van Zuijlen    penningmeester vanaf 1 maart 2021 *
Rob Bauer     q.q. lid tot 15 april 2021
Yvonne Burger   lid 
Jos Coumans    lid
Onno Eichelsheim  q.q. lid vanaf 15 april 2021
Marianne Hirsch Ballin  lid
Onno Hoes    lid
Liane van der Linden  lid
Touria Meliani   lid

Kim Putters    lid
Nikki Sterkenburg  lid 

Marcelis Boereboom  ambtelijk adviseur vanaf september 2021
Gert-Jan Buitendijk  ambtelijk adviseur 
Erik Gerritsen    ambtelijk adviseur tot september 2021
* Dagelijks Bestuur na bestuurswisseling juni 2021

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

 Bestuur activiteiten 2021 
Het Bestuur kwam 5 maal bijeen voor algemene bestuursvergaderingen, dit jaar hoofdzakelijk in online 
vorm vanwege Corona maatregelen. Ook vond er een fysieke strategie dag plaats in november 2021, hier 
vond een bestuur evaluatie plaats en een verdiepingssessie op kerntaken (richting geven, toekomst herden-
ken en vieren van de vrijheid). Eind juni werd in besloten kring een afscheidsbijeenkomst georganiseerd 
voor vertrekkende bestuursleden.  
In 2021 werd een start gemaakt met bestuurswerkgroepen waarin bestuursleden en medewerkers van het 
bureau samen kwamen om te werken aan inhoudelijke vraagstukken, onder andere op thema’s als Dag van 
de vrijheid 5 mei, Nationale herdenking 4 mei en Pijnlijke kanten van de geschiedenis, met extra aandacht 
voor Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsoorlog. 

Gedurende het jaar waren verschillende bestuursleden actief op het terrein van woordvoering rond 4 en 5 
mei of namen deel aan herdenkingen en bijeenkomsten in het land. Vanwege Corona was dat dit jaar minder 
dan voorgaande jaren. 

 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 was 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. De administratie is beheerd door het comité. 

Het lustrum 75 jaar vrijheid is op 31 december 2020 geëindigd. De liquidatiebalans van de stichting is op 23 
maart 2021 vastgesteld door de vereffenaars, rekening houdend met het vereffenen van de resterende schul-
den aan financiers. De stichting is ontbonden op 22 juni 2021.    

De verantwoording van de subsidie Uitvoeringskosten 2019-2020 is in 2021 ingediend bij beide financiers, 
het ministerie van VWS en vfonds. Begin 2022 zijn beide subsidies vastgesteld en financieel afgewikkeld. 
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voor de periode 2021 tot en met 2023. Periodiek vinden besprekingen plaats 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 wor-
den gesteund.

Zonder de financiële bijdrage van het vfonds zouden de ambities op een aantal terreinen niet gerealiseerd 
kunnen worden. Het vfonds draagt op jaarbasis maximaal € 1 miljoen bij aan twee projecten van het Nati-
onaal Comité: de Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument. Daarnaast levert het vfonds regelmatig een 
bijdrage aan additionele activiteiten. De driejarige bijdrage van € 1,73 miljoen voor de lustrumactiviteiten 
75 jaar vrijheid (2018-2020) is vanwege de coronacrisis verlengd tot 5 mei 2021 en wordt in het voorjaar van 
2022 afgerond. 

In de ambitie van het Nationaal Comité om 5 mei als Dag van de Vrijheid steviger neer te zetten als vaste 
traditie in onze samenleving, is actief de samenwerking gezocht in hoe we elkaar hierop kunnen versterken. 
Met een extra projectbijdrage van het vfonds kan het comité zijn expertise inzetten om een herijkingsproces 
van 5 mei te starten met als doel nieuwe inzichten en ideeën op te halen over hoe we 5 mei in de toekomst 
met partners gaan doorontwikkelen. Project Dag van de Vrijheid wordt in 2022 uitgevoerd en verantwoord.

 Nationaal Fonds 4 en 5 mei 
Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei is opgericht in 2000 en heeft ten doel het Nederlandse bedrijfsleven actief 
te betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk 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. 

Het Nationaal Fonds 4 en 5 mei beheert tevens het fonds Adopteer een monument. De middelen in dit fonds 
zijn bestemd voor projecten en activiteiten in het kader van Adopteer een monument of daaraan gerelateerde 
projecten. 

Met de start van het nieuwe beleidsplan ‘Iemand stelt de vraag’ is er met het Nationaal Fonds een verkenning 
geweest over de wijze waarop het bedrijfsleven een bijdrage kan leveren aan de gestelde ambities. Er is geza-
menlijk gekozen om de komende jaren extra aandacht te besteden aan de door-ontwikkeling en borging van 
5 mei als Dag van de Vrijheid. Daarnaast dragen leden van het Nationaal Fonds bij door het openstellen van 
hun netwerk voor het leveren van expertise. Zo kwam dit jaar wederom de klankbordgroep bijeen waarbij 
professionals uit het bedrijfsleven meedachten en adviseerden over de publiekscampagne van het comité. 

 Financiële positie 
 Liquiditeitspositie 
Het comité heeft op 31 december 2021 aan kortlopend vlottende activa een bedrag van € 1.713.643. Daartegen-
over staat een totaal aan kortlopende schulden van € 1.195.050. 
De liquiditeitsratio komt uit op 1,43 wat betekent dat het comité op korte termijn voldoende middelen heeft 
om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen.

 Reserves
De exploitatiereserve is een binnen de algemene doelstellingen van de stichting vrij beschikbare reserve. 

In de Kaderregeling VWS-subsidies zijn voorschriften opgenomen voor reservering van niet bestede mid-
delen en het vormen van een egalisatiereserve. Doel van de egalisatiereserve is het vormen van een buffer om 
overschotten vanwege onderbesteding in het ene jaar te kunnen opvangen met tekorten in een ander jaar. 
De reserve kan uitsluitend worden ingezet voor de reguliere activiteiten waarvoor de instellingssubsidie is 

 3   Resultaat en financiële positie

 Resultaat 2021

De jaarlijkse activiteiten van het Nationaal Comité zijn een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2021-
2025. Het Nationaal Comité stelt de begroting van deze activiteiten voorafgaand aan het uitvoeringsjaar 
vast. Vervolgens wordt de aanvraag instellingssubsidie ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en worden jaarlijks subsidieaanvragen gedaan bij het vfonds en bij het Nationaal 
Fonds 4 en 5 mei. Aanvullend wordt financiering verkregen van overige ministeries en de gemeente Amster-
dam. Voor additionele/incidentele projecten worden projectsubsidies aangevraagd, zoals bij het Mondriaan 
Fonds.

In 2021 werden de programma’s en verschillende activiteiten opnieuw in aangepaste vorm uitgevoerd van-
wege de coronapandemie. Een tweede jaar werken binnen de maatregelen heeft veel druk op de organisatie 
gelegd en ook op het netwerk van partners. Echter, een hoge creativiteit en het leren omgaan met nieuwe 
vormen van werken en organiseren maakten toch dat het grootste deel van de plannen dit jaar wel uitge-
voerd kon worden. Een deel van de activiteiten is gerealiseerd zonder publiek, met een beperkte groep geno-
digden of in hybride vorm waarin veel netwerkbijeenkomsten online doorgingen. Ook de Bevrijdingsfesti-
vals organiseerden in 2021 een breed hybride programma.

De aanpassingen in programma’s en activiteiten konden nagenoeg binnen de vastgestelde begroting wor-
den uitgevoerd. Het resultaat over 2021 komt uit op een tekort van € 6.468 (begroot op € nihil). Het tekort 
wordt verrekend met de reserves.

 Baten en lasten
Het totaal van de baten bedraagt € 7.651.208 (begroot € 6.793.059).  
Het totaal van activiteiten- en organisatielasten bedraagt € 7.657.676 (begroot € 6.793.059).  
In de toelichting op de staat van baten en lasten zijn de belangrijkste afwijkingen nader geanalyseerd. Hier-
voor verwijzen we naar de toelichting vanaf pagina 50.

 Baten
De bijdragen die het comité ontvangt, bestaan uit bijdragen vanuit de overheid, 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 het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Periodiek vinden besprekingen plaats op bestuurlijk en uitvoerend niveau. De 
driejarige additionele bijdrage van € 1,1 miljoen voor de lustrumactiviteiten 75 jaar vrijheid (2018-2020) is 
vanwege de coronacrisis verlengd tot 1 juni 2021 en wordt in het voorjaar van 2022 afgerond. 

Het comité ontvangt 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 van de 
Bevrijding – 5 mei-lezing worden grotendeels gedragen door de provincie waar deze plaatsvindt. Naast de 
bijdragen van de Rijksoverheid ontvangt het comité jaarlijks een bijdrage van de gemeente Amsterdam voor 
het 5 mei-concert (zowel een financiële bijdrage als een bijdrage in natura). Vanwege de coronamaatregelen 
zijn in 2021 aangepaste programmeringen doorgevoerd, waarvoor ook de gemeente Amsterdam de jaarlijkse 
financiële bijdrage heeft 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. In februari 2021 is het strategisch partnerschap bevestigd 
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verleend. De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. Per 31 december 2021 
bedraagt de egalisatiereserve 7,7% van de instellingssubsidie.

Per 31 december 2021 bedraagt de exploitatiereserve € 95.206 en de egalisatiereserve € 423.387. 
Het weerstandsvermogen komt hiermee op € 518.593. 

In 2017 is de hoogte van het weerstandsvermogen besproken in het bestuur en heeft de secretaris-generaal 
van het ministerie van AZ, nadrukkelijk mede op verzoek van de secretaris-generaal van het ministerie van 
VWS, aangegeven dat het weerstandsvermogen van het comité voldoende is. Het financiële risico bij een 
eventuele beëindiging van de instellingssubsidie ligt bij de Nederlandse Staat. 

 4   Vooruitzichten en begroting 2022 

De begroting 2022 is vastgesteld op 23 november 2021 enis gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 
‘Iemand stelt de vraag’. De begroting geeft een uitwerking van de activiteiten voor het jaar 2022 en is slui-
tend. Wel zien we voor 2022 een uitdaging door de hoge kostenstijging op productie en organisatie. 

Het ministerie van VWS heeft op 14 januari 2022 een instellingssubsidie van € 5.528.245 toegekend voor 2022. 
Aanvullend is op 20 januari 2022 ingestemd met een extra incidentele financiering van € 82.000 ten behoeve 
van oplopende prijsindexatie en een investering in een veilige ICT-infrastructuur. In totaal bedraagt de in-
stellingssubsidie € 5.610.245.

De in de begroting opgenomen bijdragen van de overige ministeries zijn gehonoreerd, waaronder een toe-
kenning van € 118.000 van het ministerie van BZK voor de Bevrijdingsfestivals in 2022. De jaarlijkse bijdrage 
van het vfonds van maximaal € 1 miljoen maakt deel uit van het strategisch partnerschap dat op 1 februari 
2021 is bekrachtigd voor de periode 2021 tot en met 2023. Met de gemeente Amsterdam zullen in 2022 na-
dere afspraken worden gemaakt ten behoeve van de jaarlijkse financiële bijdrage voor de productie van het  
5 mei-concert 2022. 
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 Begroting 2022 

Staat van Baten en Lasten Begroot 
    2022 
    € 
      
Baten      
 Min. VWS - instellingssubsidie  5.610.245  
 Overige ministeries  143.000  
 vfonds   1.000.000  
 Nationaal Fonds 4 en 5 mei  150.000  
 Gemeente Amsterdam  45.000  
 Mondriaan Fonds project Dwangarbeiders  94.217  
 Overige bijdragen  27.060  
Totaal baten  7.069.522  
      
Lasten     
 
 Nationale Herdenking en Viering    
  Nationale Herdenking  327.000  
  Nationale Viering Bevrijding:  
  5 mei-lezing  140.000  
  Bevrijdingsfestivals  1.053.000  
  5 mei-concert  786.000  
 Dienstverlening Herdenken en Vieren  387.000  
 Educatie  550.000  
 Dienstverlening Educatie  27.000  
 Onderzoek  150.000  
 Mondriaan Fonds project Dwangarbeiders  94.217  
 Dienstverlening Onderzoek  18.000  
 Communicatie  603.000  
 Evaluatie en Ontwikkeling  20.000  
     4.155.217  
 Organisatie  2.914.305  
Totaal lasten  7.069.522  
      
Saldo    –  
      
      
      
      

    Jaarrekening 

 5   Balans
    Toelichting Per 31.12.2021 Per 31.12.2020
     € €
 
ACTIVA     
      
 Vlottende activa:  
     
 Vorderingen 1   
 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen 1.1  109.462  175.721
 Te ontvangen subsidies en bijdragen 1.2 718.277   552.644
      827.739  728.365 
   
 Liquide middelen 2  885.904   1.749.968
      
 Totaal    1.713.643  2.478.333
     
PASSIVA     
      
 Eigen vermogen 3 
 Exploitatiereserve 3.1  95.206  145.206
 Egalisatiereserve  3.1  423.387   379.855
      518.593  525.061
      
 Kortlopende schulden 4 
 Crediteuren   318.908  228.802
 Belastingen en premies  
 sociale verzekeringen 4.1  120.810  159.452
 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 4.2 337.774   967.109
 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen 4.3  384.431   597.909
 Af te rekenen subsidies 4.4 33.127  –
    
      1.195.050  1.953.272
     
 Totaal    1.713.643   2.478.333
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 6   Staat van Baten en Lasten

    Begroot Werkelijk Werkelijk
    2021 2021 2020
    € € €
     
 Baten     
 Min. VWS - instellingssubsidie  5.487.059   5.528.245  5.540.559
 Min. VWS - projectsubsidies –   532.898  1.302.660
 Overige ministeries  161.000   143.000   145.734
 vfonds  1.100.000  1.112.000  1.827.496
 Overige bijdragen  45.000  335.065  310.575
 Totaal baten  6.793.059   7.651.208  9.127.024

 Lasten     
 1.  Nationale Herdenking en Viering    
   Nationale Herdenking  295.000  228.267  189.249
   Nationale Viering Bevrijding:    
   5 mei-lezing  125.000   122.626   40.447
   Bevrijdingsfestivals  966.000  966.266  803.897
   5 mei-concert  773.200   775.020  537.102
 2.  Dienstverlening Herdenken en Vieren  272.000   205.735  136.986
 3.  Educatie  660.000   713.684  522.477
 4.  Dienstverlening Educatie  67.000   67.414  50.522
 5.  Onderzoek  180.000   148.374  156.925
 6.  Dienstverlening Onderzoek  18.000   19.055  17.999
 7.  Communicatie  590.000   549.281  1.149.753
 8.  Additionele activiteiten incl. herbesteding Lustrum  –   866.153   2.605.054
 9.  Evaluatie en Ontwikkeling  50.000   70.610   130.415
     3.996.200   4.732.485  6.340.826
 10. Organisatie  2.796.859  2.925.191  2.836.231
 Totaal lasten  6.793.059  7.657.676  9.177.057
       
 Saldo  –  6.468-  50.033-

 Het saldo is als volgt verdeeld:    
 T.l.v./t.g.v. exploitatiereserve –   50.000-  53.706-
 T.l.v./t.g.v. egalisatiereserve –  43.532  3.673
     –  6.468-  50.033-

 7  Kasstroomoverzicht

    2021 2020
    € €

 Saldo baten en lasten -6.468 -50.033

 Mutatie vorderingen -99.373 -60.434
 Mutatie schulden op korte termijn -758.222 585.544

 Kasstroom uit operationele activiteiten -864.064 475.077

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten  – –

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten – –

 Netto-kasstroom -864.064 475.077
 Liquide middelen per 1 januari  1.749.968 1.274.891
   
 Liquide middelen per 31 december 885.904 1.749.968



46 47nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2021 nationaal comité 4 en 5 mei – jaarverslag 2021

 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 de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, en gaat uit van 
continuïteit van de stichting. 

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 zijn direct opvraagbaar met uitzondering van het bedrag van de bankgarantie van de 
Triodos Bank.

 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.

 9   Toelichting op de Balans

ACTIVA     
    2021 2020
    € €
1 Vorderingen    
 1.1 Vooruitbetaalde c.q. nog te ontvangen bedragen   
 Vooruitbetaalde pensioenpremies, verzekering en   
 Overige personele lasten  13.815   15.566
 Vooruitbetaalde lasten activiteiten 45.054   90.061
 Vooruitbetaalde organisatiekosten 41.413   –
 Rekening-courant St. Coördinatie 75 jaar Vrijheid –  54.495
 Nog te ontvangen verzuimverzekering 6.359   11.257
 Overige nog te ontvangen bedragen 2.821   4.342 
     109.462   175.721   
  

Op 23 maart 2021 zijn alle verplichtingen van Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid in liquidatie voldaan, 
waarna de rechtspersoon is ontbonden. De vooruitbetaalde organisatiekosten bestaan voor € 37.663 uit de 
huur voor het 1e kwartaal 2022.

    2021 2020
    € €
 1.2 Te ontvangen subsidies en bijdragen    
 Vfonds   455.000   428.000 
 Rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei  263.277  124.644 
    718.277  552.644  

De nog te ontvangen bijdrage van vfonds betreft de laatste 25% van de reguliere subsidiebijdrage over 2021 
en de laatste termijn van de bijdrage 2020 voor het lustrumproject NC 75 jaar vrijheid. Uiterlijk 1 juli 2022 
worden de subsidieverantwoordingen ingediend en vindt verrekening plaats. 
De rekening-courant Nationaal Fonds 4 en 5 mei wordt eenmaal per jaar afgelost.

    2021 2020
    € €
2 Liquide middelen    
 Kas    –  620
 Triodos Bank 304.157   1.165.842
 ASN Bank - Ideaalsparen 581.748   583.506
     885.904   1.749.968

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. 
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PASSIVA    

3 Eigen vermogen     
    Balans Mutaties 2021  Balans
 Omschrijving 31 dec. 2020 toevoeging onttrekking 31 dec. 2021
    €   €   €  €

 Exploitatiereserve 145.206 – 50.000 95.206
 
 Egalisatiereserve 379.855  43.532  – 423.387
 
 Totaal Eigen vermogen 525.061  43.532 50.000 518.593

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 2021 uit additionele activiteiten is € 50.000 negatief. Dit saldo wordt onttrokken aan de ex-
ploitatiereserve. Het resultaat 2021 uit reguliere activiteiten is € 43.532 positief. Dit saldo wordt toegevoegd 
aan de egalisatiereserve.
De egalisatiereserve mag maximaal 10% van de instellingssubsidie bedragen. De verleende instellingssubsi-
die 2021 bedraagt € 5.528.245. Dat houdt in dat de egalisatiereserve per 31 december 2021 maximaal € 552.824 
mag zijn. 

     2021 2020
     € €
4 Kortlopende schulden     
 4.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen  
 Belastingdienst   118.204   158.053
 Pensioenfonds   1.883   551
 PAWW    723   848 
      120.810   159.452

De af te dragen schuld aan de Belastingdienst betreft de loonheffing over december 2021. Deze is in januari 
2022 voldaan. De posten Pensioenfonds en PAWW betreffen nog af te dragen premies over 2021. Beide posten 
zijn begin 2022 voldaan.

     2021 2020
     € €
 4.2 Vooruitontvangen subsidies en bijdragen     
 Ministerie van VWS   109.827   556.087
 Ministerie van BZK   2.766  9.766
 vfonds    90.852   386.256
 Mondriaan Fonds project Dwangarbeiders   134.329  –
 Overig    –  15.000
      337.774  967.109   
 

Door de coronamaatregelen is in overleg met het ministerie van VWS en het vfonds in 2020 overeenstem-
ming bereikt voor de aanwending van onbestede lustrum-subsidiegelden tot de verlengde projecttermijn 
van 1 juni 2021. De subsidieverantwoordingen van de lustrumprojecten zijn in december 2021 ingediend en 
worden in het voorjaar van 2022 verrekend. 
Het aandeel vooruit ontvangen subsidie Mondriaan Fonds voor het project Dwangarbeiders betreft de nog 
te besteden subsidiebijdrage voor de jaren 2022 tot april 2024. 

     2021 2020
     € €
 4.3 Vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen     
 Reservering vakantiegeld   70.730   84.371 
 Reservering vakantiedagen   54.706  51.099
 Reservering transitievergoeding   1.182  12.587
 Reservering loopbaanbudget   43.010  52.998
 Overige personele lasten   14.393  121.882
 Nog te betalen lasten activiteiten   171.102   203.662   
 Nog te betalen lasten organisatiekosten   29.308   71.310
      384.431  597.909

     2021 2020
     € €
 4.4 Af te rekenen subsidies     
 Ministerie van VWS - Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid  33.127  –  
      33.127  –  
 

De subsidieverantwoording van de stichting is op 7 februari 2022 door het ministerie van VWS vastgesteld, 
waarna deze aansluitend is afgewikkeld. 

 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 2022 € 130.652 (per 1 januari 2021 € 127.252). Jaarlijks wordt de huur aangepast 
op basis van het consumentenprijsindexcijfer. De Triodos Bank heeft een bankgarantie van € 30.714,35 afge-
geven aan de verhuurder, Stichting Nederlands Letterenfonds.
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 10  WNT Verantwoording 

  WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het voor het 
comité toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen (tabel WNT 1a.)
    
Naam   J. van Kooten A. de Jong
Functiegegevens directeur directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 16/05 15/02 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,06 1
Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 59.579 93.810
Beloningen betaalbaar op termijn 4.826 11.205
Subtotaal  64.404 105.015
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum (naar rato) 78.375 182.875
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 2021 64.404 105.015
    
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
    
Gegevens 2020   
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12  
Deeltijdfactor in fte 1,06  
Dienstbetrekking ja  
    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 128.935  
Beloningen betaalbaar op termijn 11.966  
Subtotaal  140.901  
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  201.000  
Totale bezoldiging 2020 140.901  
   

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder (tabel WNT 1d.)
De bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan 
een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen (tabel WNT 2)
    
Naam   J. van Kooten  
Functie bij beëindiging dinestverband directeur  
Deeltijdfactor in fte 1,06  
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021  
    
Uitkering wegens beëindiging dienstverband    
Overeengekomen uitkering wegens beëindiging dienstverband 75.000  
    
Individueel toepasselijk maximum 75.000  
Totaal uitkering wegens beëindiging dienstverband 75.000  
Waarvan betaald in 2021 75.000  
    
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.  

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.  
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 Mei voor de Nationale
Herdenking en Viering van de Bevrijding.

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans 
per 31 december 2021, de samengevatte staat van baten en lasten over 2021
met bijbehorende toelichtingen zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 
van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 Mei voor de Nationale Herdenking
en Viering van de Bevrijding te Amsterdam over 2021. Wij hebben een 
goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van
6 mei 2022.

Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen 
weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze controleverklaring van 6 mei 2022.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op 
basis van RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven’, de 
Kaderregeling VWS-subsidies en de nader gestelde subsidieverplichtingen. Het
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats 
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 
Stichting Nationaal Comité 4 en 5 Mei voor de Nationale Herdenking en Viering 
van de Bevrijding.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 
beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte 
jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming 
met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten 
om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten”.
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Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Nationaal Comité 4 en 5 Mei 
voor de Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding en in overeenstemming met de grondslagen 
zoals beschreven in de toelichting.

Amsterdam, 25 mei 2022

Dubois & Co. Registeraccountants

:Signer1:signature:size(200,50)}}

Origineel getekend door 
G. Visser RA
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