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Met ingang van 2011 verstrekt het Nationaal Comité

4 en 5 mei namens de minister van VWS subsidie

voor projecten en activiteiten die gerelateerd zijn

aan de Tweede Wereldoorlog. Op 7 april 2011 is in Den Haag

het subsidieprogramma met als titel Niet mijn oorlog, wel

mijn vrijheid gepresenteerd, in aanwezigheid van de staats-

secretaris van VWS mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zan-

ten-Hyllner. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om for-

meel een zestal taken van het ministerie aan het Nationaal

Comité 4 en 5 mei over te dragen. 

Aanwezig waren ruim 125 genodigden die allen op een of an-

dere wijze betrokken zijn bij het levend houden van de her-

innering aan de Tweede Wereldoorlog of bij het bevorderen

van vrijheid en democratie, door het maken van educatie-

ve programma’s, het openstellen van een museum of ont-

wikkelen en uitvoeren van speciale activiteiten. 

Bij het ontwikkelen van het subsidiekader heeft het Nationaal

Comité zich nadrukkelijk de vraag gesteld welke toegevoegde

waarde het comité zou kunnen hebben bij het uitvoeren van

het subsidiebeleid. Deze vraag werd tijdens de conferentie

beantwoord met een metafoor. 

A l diegenen die zich bezig houden met herdenken, vieren en

herinneren vormen als het ware gezamenlijk een dorp. De

een heeft een school met mooie lespakketten, de ander een

bibliotheek vol boeken en materialen. Er zijn theaters met

prachtige uitvoeringen en een bioscoop met interessante

films. Er zijn musea met mooie collecties, goede educatieve

diensten en aansprekende wisseltentoonstellingen. In het

dorpshuis vinden spannende debatten plaats en organiseren

veel vrijwilligers tal van activiteiten zoals buurtfeesten, mu-

ziek- en zangles. Kortom: het is een levende gemeenschap

waarin ieder zijn eigen rol en taak heeft, maar zich ook be-

wust is van het feit dat ze samen een dorp vormen. 

Dan rijst de vraag: wat is de functie van het Nationaal Comité

in het dorp? Met bescheiden middelen kan het investerin-

gen doen. Het comité kan een bijdrage leveren aan nieu-

we activiteiten en projecten. Het kan bijdragen aan de on-

dersteuning en versterking van gezamenlijke ambities van

de tientallen oorlogs- en verzetsmusea. Het zal een ge-

meentegids maken zodat iedereen elkaar makkelijk kan vin-

den. Het zal de bewegwijzering verbeteren en promotie ma-

ken zodat er meer bezoekers komen. Experts uit naburige

dorpen of landen worden uitgenodigd om expertise te de-

len. 

Het Nationaal Comité is ervan overtuigd dat samenwerking

binnen ‘het dorp’ voorwaardelijk is voor succes. Niet alleen

tussen de organisaties en het comité, maar vooral ook tus-

sen de organisaties onderling. Alleen door samenwerking

kunnen resultaten worden geboekt en alleen door samen-

werking kan het subsidieprogramma Niet mijn oorlog, wel

mijn vrijheid een succes worden. 

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Amsterdam, juli 2011 
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Ontwikkeling van een dorp

Vlnr: hoogleraar Hirsch Ballin, voorzitter Leemhuis-Stout van het 

Nationaal Comité, staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten en 

directeur Nooter van het Nationaal Comité
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Joan Leemhuis-Stout en Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
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Op 7 april 2011 droeg de staatssecretaris van VWS, me-
vrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner een aan-
tal taken op het gebied van de herinnering aan de Twee-
de Wereldoorlog formeel over aan het Nationaal Comité.
Plaats van actie: de Pulchri Studio in Den Haag. Eén van
de nieuwe taken stond op deze dag centraal: het comité
zal voortaan uit naam van de mi-
nister van VWS subsidie verstrekken
aan organisaties die projecten wil-
len starten op het gebied van edu-
catie en voorlichting. Op basis van:
Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid.

Voor de oude generatie is 'de oorlog' sy-

noniem aan de Tweede Wereldoorlog.

Die hebben de betrokkenen zelf mee-

gemaakt, dat maakt de betekenis er-

van persoonlijk. Voor naoorlogse ge-

neraties ligt dat anders. Het is niet 'hun' oorlog, maar wel

hun vrijheid. Daarin ligt de kans om herdenken en vieren

ook voor hen persoonlijk te maken. In het nieuwe subsi-

dieprogramma is de Tweede Wereldoorlog de bron van waar-

uit ook educatie- en voorlichtingsactiviteiten op het gebied

van vrijheid, democratie, fundamentele grondrechten en

rechtsstaat zullen voortvloeien.  

In de Haagse Pulchri Studio waren heel uiteenlopende orga-

nisaties vertegenwoordigd. Een gevarieerd publiek, in leef-

tijd en in ervaring, hetgeen terug kwam in de variëteit van

de lezingen. In de woorden van hoogleraar en oud-minis-

ter van Justitie, Ernst Hirsch Ballin: “Belangrijk is aandacht

voor grondpatronen in het collectief gedrag van mensen die

tot onderdrukking en uitsluiting, tot het bedrijven of gedogen

van geweld kunnen leiden; en ook voor grondpatronen die

daarentegen juist leiden tot  solidair gedrag en tot dappe-

re strijd tegen onrecht.”

Zorg voor samenhang
Het welkomstwoord werd uitgesproken door mevrouw Joan

Leemhuis-Stout, de voorzitter van het  Nationaal Comité 4

en 5 mei. Zij ontving uit handen van staatssecretaris Mar-

lies Veldhuijzen van Zanten ook de officiële overdrachtsbrief.

Het Nationaal Comité beschikt daardoor over een subsi-

diebudget van 900.000 euro per jaar om projecten op het

gebied van educatie en voorlichting te helpen realiseren. 

Mevrouw Leemhuis noemde de nieuwe

subsidietaak een eer én een uitdaging.

“Het ministerie heeft zich de afgelopen

25 jaar enorm ingezet om de herinnering

aan de Tweede Wereldoorlog levend te

houden. De meest recente program-

ma's Raak de juiste snaar en Erfgoed van

de Oorlog hebben veel materiaal opge-

leverd of ontsloten en behouden voor

de toekomst. Het comité heeft daar-

naast ook grote waardering voor de vele

instellingen en organisaties die zich be-

zighouden met educatie en voorlichting op het gebied van

de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp is inmiddels ste-

vig verankerd in de samenleving. Het is verplicht in alle ge-

schiedenismethodes, iets wat niet in alle landen zo van-

zelfsprekend is.”

Een deel van eerder genoemde activiteiten is tot stand ge-

komen met financiële steun in het kader van het Jeugd-

voorlichtingsbeleid WO II, zoals dat vanaf 1989 door het mi-

nisterie van VWS is gevoerd en dat al eerder, namelijk in

de periode 1989-1995, bij het Nationaal Comité was on-

dergebracht. Het nieuwe programma Educatie en Voorlichting

van het Nationaal Comité bouwt daarop voort maar wil ook

een nieuwe koers inslaan.
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Voorzitter Nationaal Comité Joan Leemhuis-Stout:

‘We willen stimuleren én
faciliteren om een breder
publiek te bereiken’

Onze ambitie met deze

nieuwe subsidieregeling

is te verbinden en

samenhang te bewerk-

stelligen
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Beeldt u zich in. Op een mooie zomeravond loop ik door een

oer-Hollands plassengebied. Dan kom ik bij een klein ge-

denkteken. Hun foto's zijn geplastificeerd en ze kijken me aan:

zeven jonge mannen, zes uit Australië en een uit Rhodesië,

het vroegere Zimbabwe. 
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Stimuleren
Wat wil het comité toevoegen aan het diverse en kleurrijke land-

schap van educatieve en voorlichtingsactiviteiten? “We gaan

in ieder geval niet op uw stoel zitten en uw werk overne-

men,” liet mevrouw Leemhuis-Stout weten. “Het is ook niet

ons doel om individuele initiatieven te stimuleren. Onze am-

bitie met deze nieuwe subsidieregeling is verbinden, sa-

menhang  bewerkstelligen tussen de sector die zich richt

op herinnering en sectoren op het terrein van vrijheid in re-

latie tot democratie en rechtsstaat. We willen u stimuleren

én faciliteren om een breder publiek te bereiken.”

�

Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris van VWS:

‘Zijn oorlog, mijn vrijheid’

In de Tweede Wereldoorlog zijn ze hier neergestort. In Sluip-

wijk. Een lachend gezicht op een zwart-witfoto. Zijn oorlog,

mijn vrijheid. Uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt die naar

Sluipwijk leidde. En naar mij, maar ik kan weglopen.

Ook ik moet, als het moment er is, de juiste keuzes maken.

En mijn kinderen ook. Daarom zijn we hier. Hun oorlog, niet

mijn oorlog, maar ook voor ons caleidoscopische moge-

lijkheden om keuzes te maken. 

In Nederland is niet altijd warm genoeg gereageerd op men-

sen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Toen

niet en nu niet. Het comité krijgt een nieuwe taak, maar staat

in het vervullen daarvan niet alleen. Samenwerking tussen

organisaties is belangrijk. 

Niet iedere Nederlander heeft

kennis van de Tweede We-

reldoorlog en van wat er in

het vroegere Nederlands-

Indië is gebeurd. En als die

kennis er wel is, bestaat er

een groot verschil tussen

weten en voelen. Kennis,

besef, doortrokkenheid,

doorvoeldheid. Daarom

was het Erfgoedproject zo

krachtig: een mens vertelt een verhaal, dát komt over bij jon-

geren. We zijn goed op weg, maar er is een breder, uni-

verseler kader nodig. Die extra push zal met dit nieuwe sub-

sidieprogramma worden gegeven.

�

In Nederland is niet

altijd warm genoeg 

gereageerd op mensen

die verschrikkelijke 

dingen hebben mee-

gemaakt

Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog

Marlies Veldhuijzen van Zanten op de conferentie
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Een belangrijke spreker op de conferentie Niet mijn oorlog,

wel mijn vrijheid was oud-minister van Justitie Ernst Hirsch

Ballin, tegenwoordig hoogleraar in Tilburg en Amsterdam.

Hieronder volgt een groot deel van zijn speech. “Vrijheid heeft

alles te maken met een rechtsorde die mensen bescherming

biedt.”

De omschrijving die het Nationaal Comité 4 en 5 mei in het

beleidskader heeft gekozen (Oorlog, Vrijheid – wereldwijd)

incorporeert eigenlijk de hele thematiek van de herden-

kingsdagen. Ik licht dat toe. 4 en 5 mei zijn na de oorlog –

of moeten we zeggen: na de Bevrijding? – als duo in de Ne-

derlandse kalender opgenomen. Dat is betekenisvol, maar

niet onproblematisch. De ene dag wordt geïdentificeerd met

het kwaad, het boosaardige: het oorlogsgeweld, de Bezet-

ting, de onderdrukking en vervolging. Degenen die daarvan

het slachtoffer werden, de gevallenen, worden herdacht. De

andere dag staat voor het goede, het heroïsche en het deugd-

zame, en voor de – naar het scheen – definitieve nederlaag

van het nationaal-socialisme en andere vormen van ge-

welddadige heerschappij, en degenen die daarvoor hebben

gestreden (verzetsstrijders, de geallieerden, de ‘rechtvaar-

digen onder de volkeren’), worden gelukkig nog steeds ge-

prezen. Een heldere, maar misschien te scherpe, te simpele

tegenstelling.

Dualiteit 
Vandaag de dag realiseren we ons dat er in deze stilering van

de recente geschiedenis allerlei simplificaties schuilgaan,

maar toch wordt aan de basiselementen tot nu toe vast-

gehouden. Deze dualiteit komt blijkens het gepresenteerde

kennisonderzoek ook over. Zelf heb ik deze dualiteit – de in

deze wijze van herdenken geïmpliceerde bipolaire les uit de

geschiedenis – in mijn schooljaren meegekregen. Er zitten ech-

ter wel een paar implicaties aan vast, die vragen oproepen:

1. Het mensen verachtende kwaad van repressieve regimes wordt

gezien als iets dat kan worden overwonnen, uitgeschakeld.

In de jaren vijftig en zestig zei iedereen elkaar na: “Dit nooit

weer”, maar er kwamen wél weer nieuwe terreurregimes en

nieuwe genociden. De ervaring leerde dat zulk kwaad steeds

weer, in allerlei vormen en mate, de kop opsteekt. 

2.De Bevrijding wordt ahistorisch gezien, namelijk als een daad

die vrijwel op het moment waarop ze plaatsvond klaar was,

terwijl ze toch een voortgaand proces dient te zijn. De ge-

schiedenis van bevrijding was in 1945 niet ten einde, en is dat

ook nu niet.
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Dat oorlog en onderdrukking plaats

maken voor vrijheid is dus niet alleen

een nationale doelstelling sinds ’40-‘45,

maar een algemeen menselijk ideaal.

Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar:

‘Persoonlijke ervaringen 
laten zich niet in een 
periode van vijf jaar in-
kaderen’

Ernst Hirsch Ballin, tegenwoordig hoogleraar aan Tilburg University

Law School en aan de Universiteit van Amsterdam
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3. Verdere bedreigingen van de nationale vrijheid zou-

den moeten worden bestreden met middelen die

als het ware een afspiegeling zijn van wat de Ame-

rikanen, Canadezen en Britten hadden gedaan: met

mensenrechten in het vaandel ten strijde te trek-

ken. Maar wat tijdens de oorlog nauwelijks mo-

gelijk was, is sindsdien de hoofdtaak geworden,

namelijk een ethos van mensenrechten ingang

te doen vinden.

Universele betekenis
Met het derde woord in de omschrijving van het be-

leidskader 2011-2016  –wereldwijd – wordt terecht,

min of meer voor het eerst, door het Nationaal

Comité expliciet een poging gedaan, het duale

motief een universele betekenis te geven. Ik vind

dit een gelukkige ontwikkeling, om de redenen

die ik al aanstipte: voor een aanzienlijk deel van

de Nederlanders van de 21ste eeuw staan andere

ervaringen van gewelddadig onrecht en strijd

daartegen dichterbij, of minstens naast die van

’40-’45. Ik bepleit beslist niet om de relatie met

de Tweede Wereldoorlog los te laten: die histo-

rische periode is immers door haar ongekende

ingrijpendheid medebepalend geworden voor de

nationale identiteit. Maar ik kan mij er wel in ver-

plaatsen dat persoonlijke ervaringen zich niet in

die periode van vijf jaren laten inkaderen: zelf heb ik al heel

lang in stilte een mentaal voorbehoud gemaakt bij de keu-

ze van het startjaar 1940. Jazeker, dat was het jaar van de

Duitse inval, waarmee de bezetting begon; maar de Twee-

de Wereldoorlog begon in 1939, en de geweldheerschappij

van de nazi’s in 1933.  En voor de medeburgers die in de af-

gelopen decennia als vluchtelingen hierheen zijn gekomen

en hun kinderen, inmiddels ook Nederlanders, is het even

belangrijk dat zij hun herinneringen aan geleden onrecht kun-

nen verbinden met die gedenkdagen – en waarom zou dat

niet voor ons allemaal gelden?

Eigenlijk is dit uw en ons aller lastige opgave: aan de uiteraard

unieke historiciteit van Tweede Wereldoorlog, Bezetting en

Bevrijding de moraliteit te verbinden van lessen voor een-ie-

der, voor heden en toekomst. In de aangereikte educatieve

basisteksten valt daarbij het accent op de verdragen die zijn

gesloten als waarborg van vrede en rechten van de mens,

en op ‘vredesmissies’ als handhaving van de internationa-

le rechtsorde. Dat is zeker belangrijk, en het valt te wensen

dat we het belang van vredesmissies ook altijd meer aan het

ethos van de mensenrechten verbinden dan aan het belang

van Nederlandse aanwezigheid bij de G20. 

Educatieve waarde
Elke geslaagde educatieve inspanning is winst. Toch mis ik in

de gegeven omschrijving nog iets belangrijks, namelijk aan-

dacht voor grondpatronen in  het collectief gedrag van men-
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De Rijksdag in Berlijn, het Duitse parlementsgebouw, brandde 27 februari

1933 af. Het werd het begin van de geweldsheerschappij van de nazi’s.
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sen die tot onderdrukking en uitsluiting, tot het bedrijven

of gedogen van geweld kunnen leiden; en ook voor grond-

patronen die daarentegen juist leiden tot  solidair gedrag en

tot dappere strijd tegen onrecht. Ik doel dus, kortom, op al

hetgeen bepaalt wat mensen doen, en wat ze laten. Ik pleit

niet voor het te pas en te onpas vergelijken van wat zich nu

hier of elders afspeelt, met wat er destijds is geschied; dat

is zowel historisch als actueel problematisch. Maar met het

taboe dat in het huidige politieke discours rust op willen le-

ren van het verleden, wordt de praktische betekenis van het

herdenken en herinneren uitgehold. 

Of zijn er toch mogelijkheden alsnog een goede vorm te vin-

den voor de educatieve waarde van herdenken en herin-

neren? Ik zou daarvoor een suggestie willen doen, waarvan

de kern is aandacht te besteden aan de weg die naar de op

4 mei gememoreerde drama’s heeft geleid, en aan de weg

die vanaf de op 5 mei gevierde bevrijding kon worden in-

geslagen. Dit betekent bijvoorbeeld aandacht te besteden

aan de vraag wat ‘4 mei’ (agressie-oorlog, bezetting en ver-

volging van joden, andere volksfremde groepen, homo-

seksuelen en gehandicapten) in de hand heeft gewerkt, dus

ook bijvoorbeeld wat het mogelijk heeft gemaakt dat vlak

naast de cultuurstad Weimar het concentratiekamp Buchen-

wald werd aangelegd. Dat brengt ons op vragen over drem-

pels die mensen overschrijden, of niet overschrijden, of den-

ken een beetje te kunnen overschrijden ‘omdat dat niet veel

kwaad kan’ – wat niet waar is, naar de ervaring leert. En daar-

naast door er aandacht aan te besteden, welke toekomst-

perspectieven met ‘5 mei’ werden geopend; anders gezegd:

door capitulatie en Bevrijding niet als een eindpunt, maar

als een nieuw begin te verstaan.

Voor het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-In-

dië (thans Indonesië) ligt dit historisch extra gecompliceerd,

en is er dus een reden temeer er dieper op in te gaan, om-

dat het einde van de oorlog daar in de ogen van de één her-

vorming van het indertijd als legitiem beschouwde Ne-

derlandse gezag moest inluiden, en in de ogen van ande-

ren door onafhankelijkheid diende te worden gevolgd. 

Creativiteit van verbeelden
Vrijheid heeft – zo is terecht in de beleidsnota van het Nationaal

Comité beklemtoond – alles te maken met een rechtsorde

die mensen bescherming biedt. Daar hoort ook de vraag bij

onder welke omstandigheden vrijheid wortel kan schieten.

Een democratie is méér dan meerderheidsbesluitvorming;

ze vereist instituties die de fundamentele rechten van een-

ieder beschermen. Dat geldt binnen een staat, maar ook over

grenzen heen. De verdragen tot bescherming van de rech-

ten van de mens, ter uitbanning van alle vormen van ras-

sendiscriminatie, tot bescherming van de rechten van de

vrouw en van het kind, en ter bestrijding van foltering zijn

baanbrekende ontwikkelingen in het internationale recht.

Niet iedereen realiseert zich dat zulke verdragen pas in de

tweede helft van de vorige eeuw, lerend van ervaringen, mo-

gelijk zijn geworden. De bestraffing van de ernstigste mis-

drijven door het Internationaal Strafhof berust op een Sta-

tuut dat in 1998 tot stand kwam – in de woorden van de pre-

ambule – “indachtig het feit dat in deze eeuw miljoenen kin-

deren, vrouwen en mannen het slachtoffer zijn geweest van

onvoorstelbare wreedheden die het geweten van de mens-

heid hevig schokken”. 

Dat oorlog en onderdrukking plaats maken voor vrijheid is dus

niet alleen een nationale doelstelling sinds ’40-‘45, maar een

algemeen menselijk ideaal. Door dit voor ogen te houden,

zal het, naar mijn overtuiging, mogelijk worden de univer-

sele betekenis van unieke 4-en-5-mei-ervaringen aan het licht

te brengen: uiteraard met goede educatieve hulpmiddelen,

met creativiteit van verbeelden en verwoorden, maar dit al-

les kan alleen werken als de achterliggende concepten hel-

der en betekenisvol zijn, voor iedereen, zonder onderscheid.

Ik hoop dat deze conferentie daaraan mag bijdragen.

�
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De toespraak van Ernst Hisch Ballin

vond ik heel inspirerend. Door hoe hij

het perspectief van 1940-1945 breder

trekt naar 1933-1945. Hierdoor ontstaat

een nieuw denken, ontstaan nieuwe

ideeën. 

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting
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Het beleidsprogramma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

is gebaseerd op drie pijlers: Oorlog, vrijheid – wereldwijd; de

implementatie en toepassing van bestaande materialen en aan-

dacht voor onderbelichte thema’s of invalshoeken. Van ver-

breden van de doelgroep tot creatief gebruik van bestaand ma-

teriaal: de uitgangspunten van het subsidiebeleid Niet mijn

oorlog, wel mijn vrijheid op een rij gezet door Jan van Koot-

en, directielid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Onderlinge samenhang en versterking

Met het educatie- en voorlichtingsbeleid hoopt het Nationaal

Comité 4 en 5 mei enkele grote, ambitieuze projecten te re-

aliseren. Op die wijze wordt versnippering voorkomen. On-

derlinge samenhang zou inhoud en bereik moeten ver-

sterken, zodat de som der delen groter wordt. We nodigen

iedereen uit, groot of klein, om aan te haken.

Nieuwe thema’s

Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat de Nederland-

se bevolking behoorlijk goed op de hoogte is van de alge-

mene geschiedenis en de gevolgen van de Tweede We-

reldoorlog. Over andere aspecten, zoals de schaal waarop

de oorlog plaatsvond en de inspanning om de vrijheid te

waarborgen zijn veel minder bekend. Om betekenisvol te

blijven, zullen educatie en voorlichting over de Tweede We-

reldoorlog daarom nieuwe elementen en thema’s moeten

belichten. Op dezelfde manier kunnen de bestaande ken-

nislacunes worden aangepakt. 

Verbreden van de doelgroep 

Jongeren zullen altijd een bijzondere doelgroep blijven. Maar

ook voor anderen is kennis van de Tweede Wereldoorlog

en begrip van de thema’s vrijheid, democratie en rechtsstaat

van belang. Het beleidskader geeft volop ruimte aan ini-

tiatieven die op een eigentijdse manier een bredere doel-

groep zouden kunnen aanspreken. 

Kwalitatieve samenwerking

De focus op een thematische insteek, een brede doelgroep en

het gebruik van nieuwe media, vraagt ook om diversiteit aan

producenten van materiaal. Als organisaties uit verschillende

‘werelden’, elk deskundig op hun eigen terrein, de krachten

bundelen, kan dat een verrassend nieuwe aanpak opleve-

ren met een  groter bereik tot gevolg. 

Sommige organisaties kennen hierin al een lange traditie. Voor

andere is het wellicht nieuw. Samenwerking biedt in elk ge-

val extra kansen voor organisaties die wat kleiner zijn en niet

alle disciplines in huis hebben om zelfstandig iets te pro-

duceren, of geen geld hebben om daarvoor expertise in te

huren.

Er is meerwaarde te creëren voor inhoudelijke samenwerking

tussen meer historisch georiënteerde instellingen en or-

ganisaties die zich richten op democratie, mensenrechten

en rechtsstaat. We nodigen nieuwe combinaties van sa-

menwerkingspartners nadrukkelijk uit, in het programma

te participeren. 
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Jan van Kooten, directie Nationaal Comité 4 en 5 mei

Samenwerking en verbreding doelgroep

Jan van Kooten legt de uitgangspunten van het subsidiebeleid uit.

conferentie verslag3_#1 - 2007  21-07-11  16:18  Pagina 10



Effectief gebruik van bestaand materiaal 

Bestaande educatieve materialen en programma’s  verdienen

een effectiever gebruik. Door meer samenhang te creëren

en overzicht aan te brengen, kunnen  doublures worden voor-

komen. In dit beleidskader is ruimte voor de inzet van be-

staande materialen ten behoeve van een bredere publieks-

toepassing. Het Nationaal Comité wil bestaande kennis en

bestaand aanbod overzichtelijk en makkelijk toegankelijk ma-

ken. 

Slimmer gebruik binnen en buiten het onderwijs 

Veel educatief materiaal is gericht op de jeugd en op het ge-

bruik in het onderwijs. Vaak ontbreekt het docenten echter

aan mogelijkheden en tijd om aanvullende lesstof te be-

handelen. Ook is aandacht voor de thematiek van de Twee-

de Wereldoorlog te vaak afhankelijk van de inzet van indi-

viduele leerkrachten. De uitdaging is hier dan ook om met

reeds bestaande additionele materialen extra rendement te

behalen. Te denken valt aan borging van aandacht voor het

thema in curricula en docentenopleidingen, en méér en duur-

zamer gebruik van materialen door implementatie en aan-

sluiting bij nieuwe technieken en nieuwe onderwijsme-

thoden. 

Ook buiten schoolverband zijn volop mogelijkheden om de

herinneringen aan de oorlog levend te houden en het belang

van vrijheid te benadrukken. Jongeren zijn immers ook via

andere wegen te bereiken: via publieke personen,  idolen, op-

voeders, maar ook via sportorganisaties en sociale netwer-

ken. We leren immers steeds meer buiten de formele kaders

om en maken daarbij volop gebruik van moderne media.

Kennisdeling en visieontwikkeling

Het Nationaal Comité wil de kennis en

ervaring die in het kader van dit pro-

gramma worden opgedaan optimaal be-

nutten. Dat doen we door Informatie

over en tussen projecten uit te wisselen. 

Niet méér van hetzelfde 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil

voorkomen dat bestaand materiaal of al

opgezette activiteiten min of meer in de-

zelfde vorm opnieuw worden gemaakt.

Niet méér van hetzelfde, maar nieuw of

effectiever gebruik van het bestaande. 

�
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Het was een prima idee om een confe-

rentie te organiseren over subsidiebe-

leid. Daarmee maakt het comité zich

ook echt toegankelijk voor aanvragers

en verklein je de kloof tussen subsidiege-

ver en -vrager.

Hadassah Hirschfeld, Interculturele Alliantie

Onderwijsprogramma De Bunker, reizende multimediale tentoonstelling voor onderbouw VO,

waar dilemma’s van gewone burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog worden voorgelegd. 
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Kees Ribbens, historicus en onderzoeker NIOD

Oorlog op vijf continenten

Het conflict dat we tot op de dag van vandaag herdenken en

herinneren, heet met recht Tweede Wereldoorlog.  De enor-

me geografische omvang van dit conflict is echter moeilijk voor-

stelbaar, aldus Kees Ribbens van het NIOD. 

Mogelijk spreken we daarom in Nederland nog altijd van 'de

oorlog' of 'de bezetting', waarmee de oorlog vooral is in-

gepast als episode in de nationale geschiedenis. Het is hoog

tijd om dit kader bij te stellen. Niet alleen omdat het aan-

brengen van samenhang in oorlogservaringen meer recht

doet aan de geschiedenis, ook omdat het ons helpt de we-

reld van vandaag beter te begrijpen.

Monumenten zijn de getuigen van onze geschiedenis. In Ne-

derland kom je vele verwijzingen naar de oorlog tegen. Ook

naar de wereldwijde dimensie ervan. Zo vind je alleen al in

Den Haag een monument voor de slachtoffers uit Neder-

lands–Indië en de miniatuurstad Madurodam, opgericht ter

nagedachtenis aan de joods-Portugese verzetsstrijder George

Maduro uit Curaçao. Deze monumenten zijn een implicie-

te verwijzing naar de enorme spanwijdte van de oorlog. Want

‘de oorlog’ heeft letterlijk de wereld beïnvloed. 

Minder bekende verhalen

Het wereldwijde karakter van Tweede Wereldoorlog valt deels

te verklaren uit de positie van Groot- Brittannië en Frank-

rijk. Beide grootmachten raakten in 1939 betrokken bij de

strijd en beschikten over een groot koloniaal rijk buiten Eu-

ropa. Vanwege hun afhankelijkheid en loyaliteit raakten de 
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Lezingencarrousel: van
infobesitas tot mensen-
rechten
Negen organisaties deden op 7 april 2011 mee aan de lezingen-
carrousel. Heel uiteenlopende onderwerpen passeerden de revue.
Vrijheid, wat is dat eigenlijk? Hoe vertel je daarover in een tijd van
infobesitas? En hoe breng je je boodschap over op jongeren die
zèlf inhoud maken en uitwisselen via Facebook en Hyves? Een
aantal namen: van Kees Ribbens van het NIOD tot Eduard Na-
zarski van Amnesty International.  Hierbij de samenvattingen van
de bijdragen aan de lezingencarrousel.

Ook Noord-Afrika was het toneel van de Tweede Wereldoorlog

conferentie verslag3_#1 - 2007  21-07-11  16:18  Pagina 12



koloniën en overzeese gebieden betrokken bij het uitdijende

conflict. Daarnaast lag een belangrijk strijdtoneel in Azië als

gevolg van een agressieve expansie van Japan. Slechts zes

landen wereldwijd slaagden erin buiten de Tweede We-

reldoorlog te blijven. En zelfs in die landen had de oorlog

politieke en economische gevolgen. 

De oorlog betekende wereldwijd een bedreiging van de be-

staande verhoudingen. Complete samenlevingen werden ge-

mobiliseerd en ingezet voor de strijd. Alle staten moesten

positie kiezen en nieuwe samenwerkingen aangaan om het

leed te beperken. In welke mate een regio werd getroffen,

hing af van de mate van zelfbeschikking, zelfstandigheid en

van de geografische ligging. Herinneringen aan de oorlog

zijn daarom zeer verschillend. Samen vormen zij een ge-

heel. 

Het is tijd om het wereldwijde aspect van de Tweede We-

reldoorlog uit de schaduw te halen.  Om stil te staan bij de

minder bekende verhalen van de oorlog. En om die oor-

logservaringen in samenhang te zien met onze eigen er-

varing. Want een beter besef van het mondiale karakter van

de oorlog geeft niet alleen reliëf aan onze bestaande ken-

nis, het geeft ook inzicht in hoe oorlog doorwerkt in ande-

re samenlevingen. Ontwikkelingen in het nu zijn soms het

resultaat van de oorlogsgeschiedenis. Meer kennis over de

oorlog wereldwijd versterkt daarom ook ons begrip van in-

ternationale samenwerking en culturele diversiteit. 

�

Liesbeth Noordegraaf-Eelens, onderzoeker Nederlandse

School voor Openbaar Bestuur

Vrijheid, wat was dat ook alweer?

Is vrijheid zo vanzelfsprekend dat we haast vergeten dat we

het hebben? Is het net als met gezondheid, dat je pas merkt

wat het is als je het niet hebt? Het begrip vrijheid is moeilijk

grijpbaar en niet eenduidig. Daarom licht Liesbeth Noorde-

graaf-Eelens van het NSOB een aantal vrijheidsbegrippen toe. 

Laten we beginnen met een filosofische visie op vrijheid: de

ultieme vrijheid om vrij te zijn van de eigen verlangens, wen-

sen en bezittingen. Een hoogst individuele vrijheid waarbij

je niets en niemand nodig hebt. Dat maakt een mens vrij

omdat het een gevoel van onaantastbaarheid geeft. Deze

vorm van vrijheid lijkt wel bovenmenselijk en is misschien

alleen voorbehouden aan een enkeling, zoals Nelson Man-

dela die in gevangenschap nog mededogen had met zijn be-

wakers.

Daar tegenover staat het kapitalistische vrijheidsbegrip. Dan

ben je juist vrij als je de mogelijkheid hebt om alles te ver-

langen en te kunnen doen wat je wilt. Het gaat uit van de

gedachte dat mensen meer vrijheid hebben naarmate ze

meer autonomie hebben. Dit vrijheidsbegrip is gebaseerd

op de veronderstelling dat wij vrije keuzes maken en daar

ook gelukkig van worden.

Zowel een ultieme als kapitalistische vrijheid zijn individu-

alistische begrippen. Andere vrijheidsbegrippen gaan juist

over relaties tussen mensen. Vrijheid zit dan niet in de re-

latie tot jezelf, maar in de relatie tot een ander. Tot welke

grens kan je doen wat je wilt en wanneer beschadig je an-

Conferentie Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid – Nationaal Comité 4 en 5 mei 13

Er spreekt vertrouwen uit dat

het ministerie de uitvoering van

deze subsidieregeling overdraagt

aan het Nationaal Comité 4 en

5 mei. Het comité maakt keu-

zes in zijn subsidiebeleid.   

Gerrit Vledder, manager van Codename Future

Kees Ribbens

Liesbeth Noordegraaf-Eelens
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dere mensen met jouw keuzes? Vrijheid zit dan in het ge-

ven van ruimte aan de ander en andersom: het krijgen van

ruimte van die ander.

Vrijheid in verschillende vormen

Filosoof Hannah Arendt zocht de vrijheid in het nieuwe, het

onvoorspelbare. In tegenstelling tot dieren, kunnen men-

sen de keuze maken niet toe te geven aan (biologische) be-

hoeften en verlangens. Dat maakt het gedrag van mensen

onvoorspelbaar. Arendt zocht de vrijheid juist in dit on-

voorspelbare deel van menselijk gedrag. Want hoeveel on-

voorspelbaarheid kan een mens eigenlijk aan? Wat zijn, kort-

om, de grenzen van onze eigen vrijheid?

Deze laatste vraag is een belangrijke vraag voor de Dag van

de Vrijheid op 5 mei. Ultieme vrijheid is een mooi begrip,

maar valt niet af te dwingen. Ook zijn we niet op zoek naar

het meer hedonistische kapitalistische vrijheidsbegrip. De

suggestie is daarom: inzetten op een relationeel begrip van

vrijheid. Dat ligt niet voor het oprapen. Want wanneer be-

rokken je iemand schade?

Vrijheid komt in verschillende vormen en maten. Misschien

bestaat het wel, de ultieme vrijheid. Een vrijheid waarvoor

we geen oorlog nodig hebben. Het is een vrijheid die gaat

over hoe we ons tegenover onszelf én de ander verhouden.

�

Eduard Nazarski, Amnesty International Nederland

Te weinig kennis over mensenrechten bij

jongeren

De Tweede Wereldoorlog gaf velen het gevoel: dit nooit meer.

Sinds de oorlog is daarom hard gewerkt aan meer vrijheid we-

reldwijd. Ook Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Inter-

national, levert een bijdrage aan deze vrijheid en vraagt da-

gelijks aandacht voor mensen die in onvrijheid leven.

Al tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog gingen staten

internationaal samenwerken om nieuwe oorlogen te voor-

komen. De intentie was om de grootschalige schending van

mensenrechten, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, in

de toekomst te voorkomen. In 1948 werd daarom de Uni-

versele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld

om te kunnen opkomen voor de menselijke waardigheid van

ieder mens wereldwijd. En in 1961 werd Amnesty Interna-

tional opgericht.

Vandaag de dag is vrijheid echter nog niet voor alle burgers

wereldwijd gegarandeerd. Amnesty richt de aandacht op

mensen die wereldwijd in hun vrijheid worden beknot. Zo-

als Chinese burgers die verdwijnen als ze zich negatief uit-

laten over het eenpartijstelsel in hun land. De onlangs ver-

dwenen Libische kinderen. Of de verdronken migranten voor

de kust van Lampedusa. 
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Eduard Nazarski

Friso Wiersum 

Eleanor Roosevelt, First Lady van 1933 tot 1945, was een voorvechter

van mensenrechten
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En ook in Nederland bestaat vrijheid niet voor iedereen. Am-

nesty wijst regelmatig op misstanden in het Nederlandse

Centrum voor Detentie, waar migranten gevangen worden

gezet zonder dat ze een strafbaar feit hebben begaan. Het

laat de grote dilemma’s zien die bij vrijheid horen.

Ik ben er trots op dat Amnesty erin slaagt om mensenrech-

ten iets te maken van gewone mensen. De rapporten over

onderzoek naar de staat van mensenrechten wereldwijd

staan zelden ter discussie. Daarom kan het publiek ver-

trouwen op Amnesty. 

Dat betekent niet dat Amnesty geen uitdagingen kent. Naast

organisatorische en politieke problemen stelt Amnesty zich

voor de taak jongeren bekend te ma-

ken met mensenrechten. Want het

ontbreekt Nederlandse jongeren aan

kennis over mensenrechten. De Ne-

derlandse overheid voldoet in de

ogen van Amnesty niet aan haar

plicht om jongeren hierover te on-

derwijzen. Om die reden doet Am-

nesty scholenwerk voor ruim zestig-

duizend Nederlandse jongeren. 

�

Friso Wiersum – projectleider De Vrede van Utrecht

De Vrede van Utrecht: overleg, geen geweld

De Vrede van Utrecht werd op 11 april 1713 getekend. Het was

de eerste keer dat vrede werd bereikt door middel van over-

leg, in plaats van door geweld. En de vrede hield stand. Met

deze boodschap zet de Stichting Vrede van Utrecht zich van-

daag de dag in voor de dialoog tussen mensen. Met ge-

bruikmaking van nieuwe media, aldus Friso Wiersum. 

De boodschap van de Stichting Vrede van Utrecht is om met

elkaar in gesprek te raken en te blijven. Deze symbolische

betekenis aan het verdrag

van 1713 is door de stichting

in drie principes samengevat.

Ten eerste in respect voor et-

nische, religieuze en culture-

le verschillen. Ten tweede in

aandacht voor kunst en cul-

tuur en ten derde in de uit-

wisseling van kennis. Op deze

manier wil de stichting kunst

en cultuur verbinden aan

maatschappelijke thema’s.
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Het was een informatieve confe-

rentie met een duidelijke presen-

tatie van het nieuwe subsidiebe-

leid met een duidelijk beleidska-

der

Ronald Leopold – Anne Frank Stichting

Actie van de Vrede van Utrecht op het  Bevrijdingsfestival Utrecht 2011, foto Anna van Kooij 
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De Vrede van Utrecht gebruikt veel vormen om deze bood-

schap over te brengen op nieuwe doelgroepen, zoals jon-

geren. Een filmpje over driehonderd jaar Vrede van Utrecht

is speels opgezet, bevat illustratieve wereldkaarten en lu-

dieke animaties. Zo slaagt de stichting erin een historische

gebeurtenis op een verfrissende manier te verbeelden. Ook

op het vlak van onderwijs kiest de Vrede van Utrecht voor

nieuwe vormen. Zo is er het project waarbij kinderen le-

ren zelf ‘mediation’ toe te passen bij onderlinge proble-

men, in plaats van direct naar de leraar te gaan. Het pro-

ject heeft als doel kinderen te leren het gesprek met elkaar

aan te gaan.

De Vrede van Utrecht werkt samen met verschillende partners

met een zelfde boodschap. Op 21 september (internationale

day4peace/red) wordt in de Nacht van de Vrede een groot

cultureel spektakel georganiseerd in Tivoli in Utrecht.

Daarbij zijn niet alleen grote NGO’s zoals Pax Christi aan-

gesloten, maar ook een lokale fanfare en een krijtvereniging.

Zo versterken uiteenlopende partijen elkaars boodschap voor

vrijheid wereldwijd. 

�

Regina Grüter – oorlogsnazorg Nederlandse Rode Kruis

‘Het is van belang dat we ons bewust blijven

van oorlog en genocide’ 

Het is nog niet zo lang geleden dat burgers in tijden van oor-

log geen recht hadden op bescherming en medische verzor-

ging van het Rode Kruis, aldus Regina Grüter van het Ne-

derlandse Rode Kruis. Voor 1949 was het welzijn van burgers

geen formele doelstelling.

De oprichting van het Rode Kruis in 1863 kwam voort uit de

behoefte om de oorlogsvoering menselijker te maken. De

initiatiefnemer, Henri Dunant, had na de slag van Solferi-

no gezien dat gewonden van beide partijen onverzorgd op

het slagveld waren achtergelaten. Zo ontstond de eerste Con-

ventie van Genève, waarin werd vastgelegd dat soldaten recht

hadden op medische verzorging, ongeacht de partij waar-

voor zij hadden gestreden. 

Pas veel later werd de missie van het Rode Kruis uitgebreid

tot wat het nu is. Het welzijn van burgers in tijden van oor-

log is nu een formele doelstelling geworden. Maar het recht

van burgers op bescherming is pas in de Geneefse Conventie

van 1949 opgenomen. In de Tweede Wereldoorlog gold deze

bescherming alleen militairen en krijgsgevangenen. Burgers

hebben dat op een schrijnende manier ervaren. Zo heeft het

Rode Kruis in 1942 geen stelling genomen tegen de ver-

volging en uitroeiing van de joodse bevolking. Ook niet te-

gen de internering van politieke gevangenen die in verzet

waren gekomen. Er was geen formeel mandaat voor bur-

gers, en de bestuurders van het Rode Kruis waren beducht

voor de mogelijke gevolgen voor de hulp aan krijgsgevan-

gen, waarvoor wel een mandaat was. Het tegenstrijdige was

dat in de bezette landen wel degelijk hulp geboden werd aan
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Hulpverlening aan vluchtelingen op het eiland Lampedusa
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burgers, maar in een andere vorm: bij evacuaties en voed-

seluitdelingen. En bij contactherstel via Rode-Kruisberichten. 

Zwart op wit

Honderdduizenden mensen stonden in 1945 bij het Neder-

landse Rode Kruis in de rij om informatie te vragen over het

lot van hun dierbaren en vulden formulieren in met gege-

vens over de vermiste familieleden. Zo ontstond het oor-

logsarchief, het kapitaal waarmee we werken. Het omvat ma-

teriaal dat de neerslag is van het opsporings- en informa-

tiewerk, zoals 25.000 persoonsdossiers. Het omvat ook uniek

bronnenmateriaal uit de Japanse en nazi-bezettingsperiode

zoals gevangenisadministraties en deportatielijsten. Nog

steeds wordt het archief gebruikt om oorlogsbetrokkenen in-

formatie te verschaffen, aan de eerste tot en met zelfs de vier-

de generatie. Ook hebben we een belangrijke taak gehad bij

de verificatie van oorlogsgerelateerde uitkeringen, claims en

schadevergoedingen. 

Met subsidie uit het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog

hebben we kwetsbaar materiaal gedigitaliseerd en opgeno-

men in een database om verder verval tegen te gaan. Daar-

naast hebben we het archief ontdaan van weekmakers. Het

is van groot belang dat dit soort archieven blijven bestaan.

Ze vormen een bron van kennis over de gevolgen van oor-

log en genocide, en de kwetsbaarheid van burgers die geen

bescherming genieten. Het is van belang dat we ons bewust

blijven van oorlog en genocide, hoe die administratief in zijn

werk ging en wat de lotgevallen waren van individuele men-

sen zoals u en ik. Zwart op wit. 

Educatie en voorlichting moeten waarheidsgetrouw zijn, ge-

baseerd op kennis. En die kennis zit in archieven. Door ken-

nis, educatie en voorlichting kan de bevrijding beter gevierd

worden. En uiteindelijk kan daardoor een bijdrage geleverd

worden aan inspanningen om oorlog en geweld te voorko-

men. Zoals de internationale gemeenschap - en het Rode

Kruis - een harde les geleerd heeft door het ontbreken van

een mandaat voor de bescherming van burgers.  

�

Rein Zunderdorp – directeur adviesbureau Zunderdorp

Conflicterende mensenrechten

Na de Tweede Wereldoorlog nam de overheid de plicht om haar

burgers te beschermen weer op. De vrijheid van burgers is na-

tionaal en internationaal in diverse wetten en verdragen vast-

gelegd. Wat zijn grondrechten en hoe gaat de overheid daar-

mee om? Met welke dilemma's heeft de overheid te maken

als er spanning is tussen grondrechten?

Het kán je mening zijn dat homoseksualiteit een ziekte is, maar

dat kan nooit betekenen dat homoseksuelen niet dezelfde

rechten krijgen als ieder ander. Natuurlijk mag je van mi-

granten verwachten dat ze zich aan de wet houden en de

basis van de samenleving kennen en respecteren. Maar dat

mag er niet toe leiden dat iedereen moet voldoen aan het

sjabloon van de 'normale' Nederlander, inclusief je haar-

dracht en de kleding die je draagt. 

Het Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO), waar ik

bij betrokken was, werd 11 jaar geleden opgericht ter gele-

genheid van de viering van 150 jaar grondwet. Het FDO is

lange tijd gesteund door Buitenlandse Zaken maar is nu op-

geheven. Het Forum hield zich bezig met democratie, van

onderop. Voor de overheid is het niet altijd gemakkelijk om

met al die actieve burgers om te gaan. 

De thema's waar het FDO zich op richtte, blijven actueel. Denk

aan het thema inburgering, of aan de roep van sommigen

dat Artikel 1 van de Grondwet maar afgeschaft moet wor-

den. Ik wil hier een pleidooi houden voor veelbelovende ini-

tiatieven ter bevordering van de versterking van de rechts-

Conferentie Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid – Nationaal Comité 4 en 5 mei 17

Een inhoudelijk prikkelende con-

ferentie! Juist doordat er veel

korte presentaties van uiteenlo-

pende organisaties naast elkaar

gegeven werden, kreeg je in

korte tijd veel nieuwe inspiratie. 

Merel Mirage – Stichting Holy

Regina Grüter

Rein Zunderdorp
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staat, actief burgerschap en democratie. Blijvende aandacht

daarvoor doet mijns inziens recht aan wat er is gebeurd in

de Tweede Wereldoorlog.

�

Daniël van Middelkoop – projectmanager Educatie 

Bureau Alice O 

Samenwerken in een tijd van infobesitas

Samenwerking van organisaties is tegenwoordig belangrijk,

aldus Daniël van Middelkoop van Bureau Alice O. Vooral als

de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

De NOT, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling, is de

grootste vakbeurs over onderwijs in Nederland. Er staan hon-

derden exposanten die informatie willen geven over hun pro-

ducten. Daarom hebben dertien organisaties, waaronder Ali-

ce O, zich daar gezamenlijk gepresenteerd op het Wereld-

plein. Het was een van de grootste themapleinen op de NOT.

Wereldburgerschap was het centrale thema van de les-

pakketten die onze organisaties lieten zien: over vrede en

conflict, verdeling van schaarse middelen, kinderrechten,

duurzame ontwikkeling, diversiteit en globalisering. 

Door gezamenlijk op te trekken konden we ons professioneel

presenteren, een grote stand bouwen en was het gemak-

kelijker om docenten over te halen tijd voor ons vrij te ma-

ken. Geen versnippering, maar één centrale plek om ons te

presenteren in deze tijd van infobesitas. Bedreigingen wa-

ren er ook: de organisatie was tijdrovend en er is een span-

ningsveld tussen de eigen profilering van organisaties en

gezamenlijk optrekken. Maar onze ervaring met samen-

werken is: als de overeenkomsten groter zijn dan de ver-

schillen, vooral doen!

�

Juha van 't Zelfde – directeur Bureau Non-fictie voor cultu-

rele innovatie

Social media are here to stay! 

Wat is de toekomst van een instelling in een tijd van sociale

media? Hoe zet men educatieve projecten op en geeft men

voorlichting? Denk vanuit uw publiek, is het advies van Juha

van 't Zelfde van Bureau Non-fictie voor culturele innovatie.

De mogelijkheden om uw doelgroepen te bereiken verande-

ren: alleen maar zenden kan niet meer. De gebruikers van

sociale media maken zèlf de inhoud in beeld, geluid en tekst,

met geen of weinig tussenkomst van een professionele re-

dactie. Zij kunnen vrijwel altijd, overal en onmiddellijk in-

houd plaatsen of op elkaar reageren. 

Drie aansprekende voorbeelden wil ik u  geven van het gebruik

van sociale media door musea. Kijk op de website van het Uni-

ted States Holocaust Memorial Museum (www.ushmm.org) hoe

ze Twitter en You Tube gebruiken, hoe ze aandacht schen-

ken aan actuele genocides door middel van filmpjes en ge-

tuigenissen. Kijk op die site bij Mapping the holocaust wel-
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Juha van 't Zelfde

Daniël van Middelkoop

Meindert Lampert
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ke informatie je kunt aanklikken op vele locaties in Europa

waar de jodenvervolging heeft plaatsgevonden – dat is heel

anders dan een museum dat gebonden is aan één locatie.

Kijk op www.nai.nl hoe het Nederlands Architectuur Insti-

tuut ervoor zorgt dat mensen de Nederlandse architectuur

in hun broekzak bewaren: zij kunnen op hun smartphone een

app downloaden waarop te zien is  welk gebouw ergens komt

te staan, of hád kunnen staan. Zoek op www.tropenmuse-

um.nl naar de 'Qi van China', een game verbonden aan Hy-

ves zodat er een netwerk is voor kinderen die hun vrienden

kunnen uitdagen om samen de game te spelen.

Als ik u als kind van de Facebook-generatie en heavy user van

sociale media een paar persoonlijke lessen mag geven: denk

vanuit uw publiek, deel interessante content met anderen,

neem deel aan de dialoog door te reageren op vragen en

opmerkingen, durf risico's te nemen. En vooral: experi-

menteer. Speel ermee!

�

Meindert Lampert, research-directeur Motivaction

Ken uw doelgroepen

De 'traditionele burgerij' voelt zich thuis bij herdenken op de

traditionele manier. Hij of zij is geïnteresseerd in vaderland-

se geschiedenis en bezoekt historische locaties. 

Hij of zij wordt ook angstig van de huidige ontwikkelingen in

de Arabische wereld. Deze groep traditionele burgerij wordt

kleiner. Dit soort opvattingen en trends bij verschillende groe-

pen in de Nederlandse samenleving – ook opwaarts mobielen

en moderne burgerij, om maar wat te noemen - worden ge-

vangen in het Mentality-waardenmodel van onderzoeks-

bureau Motivaction. Meindert Lampert is daar research-di-

recteur.  “De mentaliteitskaart van Nederland verandert,” liet

hij de zaal weten. Zijn tip: als u de doelgroep voor uw edu-

catieve of voorlichtingsmateriaal wilt verbreden, moet u we-

ten hoe ze denken. 

Trouwens, wat doelgroepen betreft. De aanwezigen sloegen

de plank mis toen gevraagd werd naar de kennis bij de Ne-

derlandse bevolking over de Tweede Wereldoorlog.  Hoe-

veel oorlogs- en verzetmusea denken de meeste Neder-

landers dat er zijn? De zaal: 24. Mis. De meeste Neder-

landers denken dat het er minder zijn dan 10. Werk aan de

winkel dus! 

�

75% van de jongeren

van 13 tot en met 17

heeft het afgelopen jaar

op school iets gedaan

met de oorlog.

Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011

World is witness van het United States Holocaust Memorial Museum
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44 % van de bevolking zegt veel of zeer veel interesse te heb-

ben in de Tweede Wereldoorlog. Dit is een van de uitkomsten

van het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011. In het Nationaal

Vrijheidsonderzoek dat jaarlijks plaatsvindt, is dit jaar ook aan-

dacht besteed aan de interesse in de Tweede Wereldoorlog en

de bronnen die worden gebruikt om informatie te vinden over

de oorlog.

In het Nationaal Vrijheidsonderzoek wordt jaarlijks het draag-

vlak voor en de betekenisgeving aan 4 en 5 mei onderzocht. 

Dat er in 2011 aandacht is besteed aan de interesse in de

Tweede Wereldoorlog en aan gebruikte informatiebronnen

hangt samen met de uitbreiding van taken van het Natio-

naal Comité 4 en 5 mei op het gebied van onder andere edu-

catie en voorlichting. Directeur van het Nationaal Comité

Nine Nooter licht toe: “Met dit onderzoek willen wij een

beeld krijgen van de manieren waarop en de plekken waar

het publiek kennis opdoet over het thema Tweede Wereld-

oorlog. We hebben ook aan musea gevraagd welke vragen

zij zouden opnemen in het onderzoek.”

Onderzoek informatiebronnen Tweede Wereldoorlog

Als oorlogsmusea meer
samenwerken, kan hun
bereik worden vergroot

Beeld uit de film Schindlers List
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Uitkomsten
De uitkomsten van het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2011 wa-

ren overigens de moeite waard. Een kleine greep: 44 % van

de bevolking zegt veel of zeer veel interesse te hebben in

de Tweede Wereldoorlog. 54 % van de bevolking heeft het

afgelopen jaar iets gezien, gehoord, gelezen over of gedaan

met de Tweede Wereldoorlog. 75% van de jongeren van 13

tot en met 17 heeft het afgelopen jaar op school iets gedaan

met de oorlog. 61% van de bevolking zegt Schindler’s List

te hebben gezien. 44% van de bevolking zegt het dagboek

van Anne Frank te hebben gelezen. 65% van de bevolking

heeft wel eens een oorlogsmuseum bezocht in Nederland

en/of in het buitenland. Daarentegen denkt ruim tweeder-

de van de bevolking dat er tien of minder musea zijn die aan-

dacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Ruim eenderde

van de bevolking heeft het Anne Frankhuis bezocht; dit geldt

ook voor de Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats Margraten.

Interesse
De Nederlandse bevolking is dus redelijk geïnteresseerd in de

Tweede Wereldoorlog; men heeft voornamelijk belangstel-

ling gekregen door verhalen van familie en vrienden en

school of opleiding. Verzet, het leven van gewone mensen

en militaire geschiedenis zijn thema’s waarvoor men de

meeste belangstelling heeft. 

Bronnen
De meeste Nederlanders kiezen boeken, films, tv-program-

ma’s, games, musicals of theaterstukken niet specifiek om-

dat ze over de oorlog gaan. Het blijkt dat de meeste men-

sen – wanneer wordt gevraagd naar het benutten van ver-

schillende bronnen – met de Tweede Wereldoorlog in aan-

raking komen door het kijken naar een film, televisiepro-

gramma of documentaire. Schindler’s List is daarbij de best

bekeken film en het dagboek van Anne Frank, Het Achter-

huis, het meest gelezen boek. 

Conferentie Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid – Nationaal Comité 4 en 5 mei 21

Uitkomsten uit het

Vrijheidsonderzoek

2011
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Er is tevens gevraagd naar het bezoek aan musea en histo-

rische plekken. Tweederde van de bevolking heeft wel eens

een oorlogsmuseum bezocht. Het aantal musea dat aan-

dacht besteedt aan de Tweede Wereldoorlog wordt daarbij

flink onderschat. Er is gevraagd om aan te geven welke plek-

ken men bezocht heeft en nog zou willen bezoeken; het

Anne Frankhuis en de Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats

Margraten blijken het best bezocht. 

Kansen
Er is interesse in het thema Tweede Wereldoorlog, aan de an-

dere kant wordt het aantal musea dat aandacht besteed aan

de Tweede Wereldoorlog door velen onderschat. Nine Noot-

er:  “Het Nederlandse publiek is redelijk geïnteresseerd in

de Tweede Wereldoorlog, maar kent de oorlogsmusea on-

voldoende. Ik kan mij voorstellen dat wanneer oorlogsmusea

meer samenwerken en zich samen presenteren,  hun be-

reik kan worden vergroot. Als Nationaal Comité willen wij

ons daarvoor de komende jaren gaan inzetten.”

�
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De Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats Margraten wordt

geregeld bezocht, zo blijkt uit het Bronnen Onderzoek.
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Komt ons project in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u voldoen aan een aan-

tal voorwaarden. Deze staan beschreven in het subsidieprogramma Niet

mijn oorlog, wel mijn vrijheid dat u kunt downloaden op

http://www.4en5mei.nl/4en5mei/subsidies.

Als u voldoet aan de voorwaarden, downloadt u ook de aanvraagfor-

mulieren, vult deze in en stuurt u ze op naar het Nationaal Comité.

U kunt het subsidieprogramma ook opvragen bij het Nationaal Comité

4 en 5 mei (020-7183500 of info@4en5mei.nl).

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het subsidieprogram-

ma 'Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid'? Neem dan contact op met

Liesbeth van Oostenbruggen: liesbeth@4en5mei.nl.

Of vraag de aparte brochure over het beleidskader 2011-2015 van deze

subsidieregeling aan. U kunt dit doen bij het Nationaal Comité 4 en 5

mei bij Dorothée Kaiser: dorothee@4en5 mei.nl.

In deze brochure 'Beleidskader voor subsidiëring Educatie en Voorlich-

ting WO II' vindt u:

� Het beleidskader waarbinnen educatie en voorlichting kunnen wor-

den gesubsidieerd en de uitgangspunten die daarbij worden gehan-

teerd

� Een opsomming van activiteiten die voor subsidie in aanmerking

komen

� De algemene subsidievoorwaarden, de manier waarop subsidieaan-

vragen kunnen worden ingediend en de beoordeling daarvan door

het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het subsidieprogramma is ook beschikbaar via www.4en5mei.nl.
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