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Bakens van vrijheid: Jij maakt het verschil!

Creativiteit, betrokkenheid en doorzettingsvermogen hebben ervoor gezorgd dat de boodschap van 
Wageningen45 ook dit verslagjaar breed verspreid is. Weliswaar op een andere manier dan we gehoopt 
hadden maar toch met veel impact. Ons bereik is misschien zelfs wel groter geweest dan ooit. 

Door corona konden veel activiteiten geen doorgang vinden of moesten op een andere wijze uitgevoerd 
worden. Daar zijn we in 2021 goed in geslaagd. U leest daarover in dit jaarverslag. 

Veel dank past ons als bestuur dan ook aan onze partners, medewerkers en vrijwilligers. Zonder hun 
inzet en flexibiliteit zou dit resultaat onmogelijk zijn geweest. 

Onze partners hebben ons de ruimte gegeven om met nieuwe concepten aan de slag te gaan. Daarbij 
werd niet strak vastgehouden aan eerdere afspraken of starre subsidievoorwaarden, maar werd 
ruimte en vertrouwen gegeven aan ons als Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Zonder 
andere partners daarbij tekort te willen doen wil ik met name de zeer intensieve samenwerking met de 
gemeente Wageningen en haar nieuwe burgemeester en de betrokken wethouder niet onbenoemd laten. 

Onze medewerkers hebben hard gewerkt aan nieuwe activiteiten onder moeilijke omstandigheden. 
Thuiswerken en quarantaines maakten het niet gemakkelijk om op snelheid te blijven. Mede door de 
enthousiaste en bezielende leiding van onze 
directeur Thera Westerhoud hebben ze een 
geweldige prestatie geleverd. 

Ook voor onze vrijwilligers was het geen eenvoudig 
jaar. Toch hebben we ook daar mogen rekenen op 
grote betrokkenheid en loyaliteit. We zijn er trots 
op dat ook zij ons zo trouw blijven. 

Heel veel dank daarom aan al die betrokkenen!

We hopen en verwachten dat 2022 ons weer 
meer mogelijkheden bieden om ook activiteiten 
als het Bevrijdingsdefilé en het Bevrijdingsfestival 
Gelderland weer op Wagenings grondgebied 
te organiseren. De oorlog in Oekraïne raakt 
ons allemaal, samen met onze partners zorgen 
we voor passende invulling en inhoud van het 
programma. Duidelijk is wel dat het belang van 
vrijheid en het koesteren daarvan nog steeds 
hoogst actueel is. 

Toon van Asseldonk
Voorzitter
Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945

vOORWOORD 2021: 76 jaar vrijheid
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Inhoudsopgave

IK gelOof daT we hiEr Op De PlanEet 
AardE zijN om Te leven, op tE groeiEN 
En te dOeN WAT we kunNen oM VAn DEZe 
WEReld eEn BetERE PleK te maken vOor 
aLlE menSeN om TE GenietEN Van vrijheid.

“
”Rosa Parks – 1955
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1.1 MISSIE EN VISIE

Wie zijn we?
Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 
1945 (kortweg: Wageningen45) biedt een 
platform voor vrede en vrijheid en heeft als doel 
het herdenken van de capitulaties, het vieren 
van de verkregen vrijheid en veiligheid vanuit 
Wageningen, Stad der Bevrijding. De oorsprong 
ligt in Wageningen waar vanuit de stichting een 
nationale en internationale rol speelt. 

De gemeente Wageningen is onlosmakelijk 
verbonden met de bevrijding van Nederland. 
In Wageningen werd immers op 5 mei 1945 de 
capitulatie opgetekend. Hotel De Wereld, waar 
deze historische gebeurtenis plaatsvond, is nog 
steeds een belangrijke icoon in de stad. Jaarlijks 
op 4 en 5 mei vormt Wageningen een waardig 
toneel voor de herdenking en de viering van 
onze vrijheid. Daarnaast ontwikkelen mensen in 
Wageningen het hele jaar rond veel initiatieven. 

Wageningen45 en de gemeente Wageningen zijn 
partners in het herdenken, vieren en agenderen 
van vrede en vrijheid en hebben een lange traditie 
van samenwerken. Bij beide partners leeft de 
overtuiging dat herdenken, vieren en agenderen 
ook moeten evolueren in vorm en inhoud. Juist om 
voluit relevant en zelfs essentieel te blijven in een 
actuele context en richting komende generaties. 

1. ORGANISATIE      
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Waarom herdenken en vieren we?
Alles wat wij doen is gericht op het bevorderen van 
het besef van vrijheid als fundamentele waarde 
voor individueel en collectief geluk. Voor huidige 
generaties en generaties na ons opdat zij met 
respect voor het verleden op lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal niveau vorm kunnen 
geven aan vrijheid. 

Hoe herdenken en vieren we?
We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, 
voortdurend zichtbaar als voorvechter en 
gangmaker voor het bewustzijn en daarmee 
de bevordering van individuele en collectieve 
vrijheid. Wij brengen deze thema’s over het 
voetlicht in en voor het hele land en ver 
daar buiten. Midden in de samenleving, met 
krachtige en loyale partners. Het Nationaal 
Bevrijdingsmonument, Hotel De Wereld en 
het vrijheidsvuur zijn iconische dragers van 
bevrijding, capitulatie en vrijheid. Wij houden 
deze levend en toekomstbestendig. Voor alle 
leeftijden, generaties en nationaliteiten. Wij 
doen dat met een continu vernieuwend en 
professioneel programma. 

Wat herdenken en vieren we?
We bieden, faciliteren en stimuleren 
onderscheidende programma’s met 
impact. Lokaal, regionaal, landelijk, 
internationaal, het hele jaar rond. Met 
ontmoetingen, evenementen, dialoog, 
kennisdeling en educatie. Fysiek, online 
en massa mediaal. 
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1.2 BESTUUR

Wageningen45 staat onder leiding van een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van 
de stichting en verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. De leden van het bestuur verrichten hun 
werkzaamheden onbezoldigd.

Bestuursleden
Drs. A.S.F (Toon) van Asseldonk  (voorzitter)
Dhr. E. (Ward) van Beek   (vicevoorzitter vanaf 29 april 2020)
Mw. M.E. (Madeleine) Meijer   (penningmeester vanaf 29 april 2020)
Dhr. F.P (Franc) Heijke    (secretaris vanaf 29 april 2020)
Dhr. J.H. (Jan) Westerhof   (sinds 22 januari 2020)
Mw. T. (Tanja) Haseloop-Amsing   (sinds 26-01-2021)

Adviseurs
Dhr. D. (Didier) Oosterom   (Provincie Gelderland)
Prof. dr. A.P.J. (Arthur) Mol   (WUR)
Dhr. B. (Bart) Holewijn     (Veteranenplatform)
Dhr. B. (Bob) Molier    (voorzitter 4 meiwerkgroep)
Dhr. M. (Maarten) Jansen   (vrijwilliger Bevrijdingsfestival)
Dhr. L. (Leo) Bosland   (wethouder en portefeuillehouder Wageningen45)

Toehoorders in bestuur namens gemeente Wageningen
Dhr. L. (Leo) Bosland   (wethouder en portefeuillehouder Wageningen45)
Mw. K. (Karianne) Radstake  (accountmanager)

Bijzonder adviseur
Prof. Mr. P. (Pieter) van Vollenhoven

Directie
Mw. T.A. (Thera) Westerhoud   (vanaf 1 oktober 2020)

1.3 DE ORGANISATIE
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1.4 PERSONEELSZAKEN

Medewerkers
In 2021 waren drie medewerkers vanuit Gemeente Wageningen gedetacheerd 
aan Wageningen45, t.w. Harry te Raa (24 uur p/w), Henk van de Beek (10 uur 
per week), Maartje van Zadelhoff (32 uur per week). Maartje van Zadelhoff is 
per 1-1-2022 uit dienst getreden.

Medewerkers in dienst van Wageningen45 zijn Marianne Loendersloot en 
Elseline Grobben (vanaf 1 september 2021).

Inhuur
In 2021 werd de boekhouding voor 0.94 fte uitbesteed. Tevens werden 
diverse vakkrachten ter ondersteuning van de organisatie van de 
activiteiten ingehuurd met name rondom 4 en 5 mei. Ook werd ter 
voorbereiding en uitvoering van de drie TV uitzendingen vanuit 
Hotel De Wereld en het 5 Mei plein, t.w. Vuur van de Vrijheid (4 
mei), Muzikale Tour vd Vrijheid (5 mei) en de Nationale Herdenking 
Capitulaties 1945 (5 mei) het externe bureau XSAGA ingehuurd. 

Stagiairs
In 2021 zijn twee stagiairs werkzaam geweest in de periode 
februari t/m juni. Deze stagiairs hielden zich bezig met onder 
andere de organisatie van het evenement op het gebied van 
de communicatie en de activiteit “brievenactie – Ode aan de 
veteranen”. Daarna zijn twee stagiairs werkzaam geweest 
van september t/m januari (2022), zij hielden zich bezig met 
educatie en productie.

Vrijwilligers
Helaas waren er ook in 2021 ten gevolge van de nog 
geldende coronamaatregelen weinig activiteiten waarbij 
de hulp van de vrijwilligers kon worden ingeschakeld. 
Wel zijn ze actief geweest bij de verspreiding van 
de brieven op 15 april (Brievenactie) en op 3-4-5 
mei rondom het 5 mei-plein bij de accreditatie en 
als verkeersregelaars. Ter voorbereiding van het 
programma 2022 hebben we op 18 november door 
middel van een (interactieve) livestream een 
informatiebijeenkomst gehad.
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1.5 PARTNERS

Wageningen45 kan niet zonder haar partners. 
Om alle inhoudelijke activiteiten en het 
Bevrijdingsevenement Wageningen te kunnen laten 
plaatsvinden, is samenwerking onontbeerlijk.

Gemeente Wageningen
In 2021 hebben Wageningen45 en de gemeente 
Wageningen een document opgesteld waarin de 
Toekomstvisie herdenken, vieren en agenderen van 
vrede en vrijheid staat opgetekend. Samen met deze 
ToekomstVisie is een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld en ondertekend. 

Deze ToekomstVisie is geschreven voor de periode 
2021-2024. We kijken met elkaar ook veel verder 
vooruit. Hier ligt de basis voor 100 jaar herdenken 
in Nederland in 2045. De ToekomstVisie geeft een 
kader voor de samenwerking en het vormgeven aan 
eigentijds, toekomstgericht herdenken, vieren en 
agenderen. 

Beide partners beseffen dat de ambities hoog zijn. 
Gemeente en stichting koesteren de opdracht 
van herdenken, vieren en agenderen voor huidige 
en komende generaties, vanuit de bijzondere 
gebeurtenissen in Wageningen. Niet alleen voor de 
lokale gemeenschap, maar vanuit Wageningen (Stad 
der Bevrijding) op een nationaal niveau. Omdat 
het tekenen van de documenten voor de overgave 
door de Duitsers mei 1945 in Wageningen van grote 
symbolische betekenis is voor alle Nederlanders. 
Om daar meerjarig goed uitvoering aan te geven 
zijn daarbij andere samenwerkingspartijen en 
stakeholders nodig. Een verbindende, aanjagende 
en coördinerende rol van met name de stichting is 
cruciaal voor het realiseren van de hoge ambities. 
Tegelijkertijd willen gemeente en stichting realistisch 
zijn. Daarom spraken zij naar elkaar uit: niet alles kan 
en hoeft altijd op alle fronten tegelijk gerealiseerd. 
Met externe partijen moeten zij passende en logische 
arrangementen ontwikkelen. Dat brengt uitdagende 
keuzes met zich mee. Die maken gemeente en 
stichting in goed overleg en vol vertrouwen in een 
vruchtbare samenwerking. 

Jaarverslag 2021 | Wageningen45
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Provincie Gelderland
Dankzij de meerjarige ondersteuning van Provincie Gelderland, wordt het 
Bevrijdingsevenement Wageningen mede mogelijk gemaakt. Het programma 
‘Gelderland Herdenkt – 75 jaar vrijheid’ is in 2020 nog een jaar doorgeschoven 
ivm met de coronamaatregelen. Daardoor kon Wageningen45 een aantal 
nieuwe formats bedenken en uitvoeren die binnen de coronamaatregelen 
uitgevoerd konden worden maar tevens ook als proeftuintje voor de 
programmering voor de komende jaren in het kader van de nieuwe visie op 
herdenken en vieren.
Tegelijkertijd is het programma “Vrijheid” van de provincie in 2021 gestart. 
In het kader van ambitie en vernieuwing heeft Wageningen45 samen met de 
provincie het TV-format Muzikale Tour van de Vrijheid bedacht en ontwikkeld 
en is live uitgezonden op 5 mei door Omroep Gelderland.

Ministerie van Defensie
Defensie steunt al jaren het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 
bij de voorbereiding en uitvoering van het Bevrijdingsdefilé, de herdenkingen 
en het Foulkes Festival op 5 mei in Wageningen. Zo was met een ministeriële 
regeling vastgelegd dat het ministerie van Defensie middels een convenant 
het evenement in ieder geval tot en met 2020 zal blijven ondersteunen. Op 
13 oktober 2020 is een nieuw convenant gesloten voor de periode 2021-2025. 
Daarin was helaas voor de niet-lustrumjaren de (niet-financiële) ondersteuning 
teruggebracht. Mede door de discussie over invulling van het Bevrijdingsdefilé 
hebben de bestuursvoorzitter en directeur van Wageningen45 samen met 
de portefeuillehouder van de gemeente in april 2021 mogen plaatsnemen aan 
tafel bij de minister (Ank Bijleveld) om het convenant te bespreken. Daaruit is 
in de maanden daarop volgend een nieuw voorstel geformuleerd dat op 1 april 
2022 officieel ondertekend zal worden. Het wat late ondertekenmoment zal 
geen invloed hebben op de uitvoering van de ondersteuning in 2022.
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Nationaal Comité 4 en 5 mei
Het Bevrijdingsfestival Gelderland is één van de veertien nationale 
Bevrijdingsfestivals onder de vlag van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei. Hiervoor stelt het comité niet alleen geld ter beschikking, maar 
ook ondersteuning in de vorm van de Ambassadeur van de Vrijheid, 
samenwerking met derden, materialen, PR, etc. Ook bepaalt zij 
jaarlijks het landelijke thema. Daarbij erkent het Nationaal Comité 4 
en 5 mei de bijzondere symbolische waarde van het Bevrijdingsvuur 
en de Nationale Bevrijdingsvuurestafette. In 2021 is een eerste 
aanzet gemaakt voor een live TV-programma dat voor ¾ live werd 
uitgezonden door Omroep Gelderland en het laatste deel – de 
Bevrijdingsvuurceremonie – door de NOS. Dat is zo goed bevallen 
dat in hetzelfde jaar de onderhandelingen zijn gestart om het gehele 
TV programma van 4 mei 2022 onder de regie van de NOS te laten 
vallen i.s.m. Theater na de Dam waarbij de Bevrijdingsfestivals zelf 
een Verschilmaker naar voren schuiven die het Bevrijdingsvuur op 
4 mei 2022 zelf komt halen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei was 
groot voorstander van het verbinden van 4 mei met 5 mei door 
middel van het Bevrijdingsvuur.

vfonds
Het vfonds zet zich in voor erkenning en waardering van oorlogs- 
en dienstslachtoffers van de Nederlandse overheid, waar ook ter 
wereld. Dankzij de bijdrage van het vfonds kon Wageningen45 
verschillende activiteiten organiseren met betrekking tot de 
thema’s vrede, vrijheid en veiligheid. Het vfonds heeft erin 
toegestemd om de extra subsidie dat zij voor 2020 had toegekend, 
door te schuiven naar 2021. Dankzij het vfonds konden daardoor 
een aantal nieuwe formats bedacht en uitgevoerd worden binnen de 
coronamaatregelen maar ook als proeftuintje voor de nieuwe visie 
op herdenken en vieren.

Wageningen University and Research 
Wageningen University and Research levert op verschillende 
gebieden een grote bijdrage aan het Bevrijdingsevenement. Dit 
betreft onder meer locatiegebruik. Ook is er een educatieve 
samenwerking. De banden zijn in 2021 meer aangehaald voor een 
hernieuwd gesprek om de samenwerking tussen Wageningen45 en 
de WUR te intensiveren.

1.6 SPONSORING

Sponsoren zijn steeds belangrijker voor de financiering van onze 
activiteiten. Om dit verder te professionaliseren zijn we in het 
laatste kwartaal van 2021 gestart met een manager sponsorships, 
Suzanner van Esser, die voor Wageningen45, in samenwerking met 
01-Events, een nieuwe partnerpropositie heeft ontwikkeld.

Doordat het evenement in 2020 niet door kon gaan vanwege 
COVID-19, is met sponsoren - die al een toezegging hadden 
gedaan voor het evenement in 2020 - afgesproken dat er 25% 
van het toegezegde bedrag in 2020 in rekening werd gebracht en 
uitgekeerd. Het resterende bedrag (75%) is in 2021 meegenomen 
voor de sponsoring van het evenement 2021 (onder voorwaarde dat 
het een volwaardig event zou gaan worden). 

https://indd.adobe.com/view/aa366834-8fc8-4db2-9e1c-a8bdc806bb16
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2021 was wederom een bijzonder jaar, de coronapandemie heeft een grote impact op ons allemaal. 
Aangezien in het najaar van 2020 al duidelijk was dat de pandemie en de daarbij horende 
coronamaatregelen nog van kracht zouden zijn rondom 4 en 5 mei 2021 heeft Wageningen45 samen met 
haar directe partners (Provincie, Gemeente en het vfonds) intensief overleg gehad over de (aanpassing 
op de) programmering en alleen datgene ontwikkeld waarvan we zeker zouden zijn dat deze activiteiten 
rondom 4 en 5 mei ook uitgevoerd konden worden. Volle terrassen, het Bevrijdingsfestival Gelderland op  
9 pleinen en het Bevrijdingsdefilé waren nog niet mogelijk. 
Mede dankzij de flexibele houding van haar partners heeft Wageningen45 een succesvol – vrijwel online – 
programma kunnen uitrollen.

2. cOVID-19 EN HeT bEvRIjDIngSeVENeMENT 4-5 mei



3. UItgAnGSPuNTEn VoOR eEN nIEUW JaARpLAn 2021
Uitgangspunten als basis van het gedachtengoed
• Met oog voor de lokale/regionale samenwerkingsverbanden en leveranciers 
• Met respect voor de vele betrokken en zeer gewaardeerde vrijwilligers
• Met gevoel voor de herdenking en de viering 
• Met aandacht voor duurzaamheid in zowel conceptuele als uitvoerende zin

Die vorm is zichtbaar in de manifestatie van de stichting door het hele jaar maar de viering van 4 en 5 mei is daarbij 
het speerpunt.

In de aanloop naar 4-5 mei toe (Q1-2) is de verankering van WOII steeds voelbaar en zichtbaar in alle content; 
gaandeweg het jaar (Q3-4) heeft ook het element vrijheid in de brede zin des woords steeds meer ruimte gekregen.

Ankerpunten / bakens van de vrijheid 
• De stad Wageningen als stad der bevrijding, voorvechter en gangmaker
• Het Nationaal Bevrijdingsmonument
• Hotel De Wereld met haar historische, internationale betekenis en tastbare brug tussen verleden, heden en 

toekomst
• Vrijheidskwartier (dat in de nabije toekomst tot volle ontwikkeling komt)
• Het herdenkingsmonument ‘Vrijheidsvuur’, waar het vuur altijd blijft branden

12Jaarverslag 2021 | Wageningen45
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Nieuwe relevantie nodig, juist in uitzonderlijke tijden
• De participatie van defensie zal buiten de lustrum jaren 

teruggebracht worden tot zichtbaarheid t.b.v. werving 
nieuw personeel 

• Het eren van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, 
mediageniek hoogtepunt, sterft met die generatie uit 

• Steeds groeiende maatschappelijke onrust over (on)
vrijheid

Nieuwe invulling mogelijk met bestaande legacy
• Hybride (‘in de zaal en digitaal’) als norm voor de 

toekomstige vorm
• Hybride geeft vele nieuwe gezichtspunten om viering 

en engagement naar de 21e eeuw te transformeren 
• Het maakt viering, verbinding en verdieping op 

een grotere schaal mogelijk (geen limiet in tijd en 
geografie) 

• Het maakt ons aantrekkelijk voor vooral jongere 
doelgroepen die informatie op een andere manier 
consumeren 

• Het biedt - wellicht - meer mogelijkheden tot 
verbinding van de ‘yearround’ aanpak met de 4 en 5 
mei viering 

• Hotel De Wereld is ons ‘canvas’ bij de ontwikkeling van de 
nieuwe vorm
• Een canvas kadert en bakent af, maar start ook iedere 

keer weer schoon en wit qua invulling 
• Een canvas biedt houvast; als vertrekpunt aan 

de zenders/makers en als herkenningspunt aan 
de ontvangers, het hotel als het kroonjuweel van 
Wageningen45 

Brug van verleden naar heden en toekomst
• Geen plek van ‘gisteren’ maar een plek van morgen, 

verbonden met het verleden 
• De mensen die hun leven hebben gegeven voor de 

vrijheid houden op 4 mei hun eervolle herdenking. Op 
5 mei tijdens Herdenking capitulaties staan we stil bij 
het internationale aspect.

• Iedere (WOII-)veteraan is en blijft de held van het defilé 
op 5 mei, nu sterven ze uit, ooit waren ook zij jong. 

• In de ontelbare veelal jonge mensen, van over heel de 
wereld die zich ingezet hebben voor vrijheid, zit de 
verbinding tussen ‘gisteren en morgen’ 

• De betekenis van vrijheid als ons hoogste goed, als iets 
om voor te blijven vechten komt centraal te staan 

Het verleden (de oorlog) blijft centraal, als bewijsvoerende 
metafoor voor vrijheid in heden en naar de toekomst toe 
• Hybride (‘in de zaal en digitaal’) als norm voor de 

toekomstige vorm
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We gaan in transitie: de jonge generatie 
komt ‘in the lead’ neemt het over van 
de oude generatie 
• De veteranen van de Tweede 

Wereldoorlog die vochten voor onze 
vrijheid gaan ons ontvallen. Zo lang ze 
er nog zijn, zullen we hen uitnodigen 
en als helden eren. Dat doen we 
door ze op het plein en in het defilé 
de prominente rol te geven die ze 
toekomt. Als ze niet meer kunnen 
komen, blijft de verering bestaan en 
geven we hen een prominente rol in 
video of tekenen we hun verhalen op

• De jonge generatie is divers en 
inclusief: de stem van onze toekomst

We zetten in 2021 een eerste stap in 
die transitie 
• Onze ambitie is om verschillende 

generaties met elkaar te verbinden 
en verweven. Niet geforceerd, maar 
ieder vanuit zijn natuurlijke positie. De 
jeugd, naïef idealistisch, nieuwsgierig, 
bevlogen en leergierig. De oude 
generatie, wijs, geduldig, ervaren en 
met de gevaren van oorlog, angst, 
tirannie, vernietiging opgeslagen in 
lichaam en geest. Maar vooral ook 
met de ervaring en het besef van een 
leven lang leven in vrijheid 

In 2021 komen jong en oud bij elkaar
• Met de blik op de toekomst kijken 

we naar het verleden en zoeken het 
antwoord op de vraag: wat is vrijheid? 
De jonge generatie gaat zelf met die 
vraag op pad, jongeren zoeken zelf 
naar antwoorden en vergaren zo haar 
kennis 

• Zij zoeken de oude naoorlogse 
generatie en hun verhalen op, trekken 
lijnen naar nu en naar de toekomst en 
maken de verhalen eigentijds door ze 
op hun eigen manier in woord en beeld 
weer te geven

• Al die verhalen en beelden geven 
weer hoe de huidige jonge generatie 
aankijkt en betekenis geeft aan de 
waarde van vrijheid 

4. trAnSITiEJaAR 2021



Jaarverslag 2021 | Wageningen45 15

5. nIEUW NArRatIef
Op 5 mei 1945 werd in Wageningen, in 
Hotel De Wereld, een einde gemaakt 
aan de meest recente bezetting van 
Nederland. Het bezorgde Wageningen 
de titel ‘Stad der Bevrijding’ Er kwam 
een einde aan vijf jaar ‘onvrijheid’ als 
gevolg van een oorlog die Nederland en 
de rest van de wereld verscheurd had. 
Wageningen is sinds die dag, nu alweer 
76 jaar geleden, hét bevrijdingsicoon 
van Gelderland, Nederland en ver 
daarbuiten. Hotel De Wereld, het 
Nationaal Bevrijdingsmonument én het 
Bevrijdingsvuur Wageningen zijn (inter-)
nationale bakens van eren, herdenken én 
vieren van hen die het verschil maakten: 
van de bevrijders. 

Midden in de samenleving
Het Nationaal Comité Herdenking 
Capitulaties 1945 (Wageningen45) 
heeft vanuit Wageningen, de Stad der 
Bevrijding, de positie en dé kans om 
jaarlijks aandacht te vragen voor vrede, 
vrijheid en veiligheid. Door de unieke 
centrale rol die de stad speelde aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog 
presenteert Wageningen45 een 
onderscheidend impactvol programma. 
Samen met de Gemeente en alle partners 
en vrijwilligers wordt het capitulatie- en 
bevrijdingsverhaal al generaties lang 
doorgegeven. De stad Wageningen heeft 
daarmee lokale, regionale en zelfs (inter)
nationale impact opgebouwd: om vrijheid 
tastbaar te maken en te bestendigen. 
Daarmee heeft Wageningen45 
de belangrijke opdracht om de 
bevrijdingsthema’s te blijven agenderen; 
midden in de samenleving, voor de huidige 
generaties én generaties na ons.

Rechtstreeks geheugen
Al 76 jaar leeft Nederland in vrede en 
vrijheid en lijkt dat bijna vanzelfsprekend. 
We eren de laatste generatie bevrijders 
en overlevenden, onze rechtstreekste 
ogen en oren naar het verleden. Het 
levende en sprekende geheugen van 
de bevrijding. Een geheugen dat in 
de komende decennia zal verdwijnen. 
Daarmee wordt de vraag naar 
hedendaagse vrijheidsbakens relevanter 
dan ooit. Hoe maken we het verhaal van 
Wageningen, het verhaal van vrijheid 
toekomstbestending? Ook zonder de 
directe getuigenissen: wie zijn de nieuwe 
verschilmakers? 

BAKENS VAN VRIJHEID: 
MAAK JIJ HET VERSCHIL?
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Maak jij het verschil?
Sinds 1945 is de vrijheid voor veel jonge generaties vanzelfsprekend geworden. Hoe 
maak je zo’n ongrijpbaar begrip tastbaar voor een nieuwe groep verschilmakers? Juist 
nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. 40% van de 
wereldbevolking leeft in een regressieve samenleving, waar vrijheden actief achteruitgaan. 
Bakens van vrijheid: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, levensovertuiging, kiesrecht en 
seksuele vrijheden staan wereldwijd ter discussie, soms óók in Nederland. Dit is daarom hét 
moment om nieuwe generaties verschilmakers te mobiliseren en via Wageningen45 aan het 
woord te laten. Wat leren zij van de bevrijders in 1945? Hoe bewaken we samen de bakens 
van onze vrije maatschappij? Wat doe je als de vrijheid van het individu of juist het collectief 
op het spel staat? Kortom: hoe maak jij het verschil? 

Coronacrisis
We leven in een uitzonderlijke tijd. Een tijd waarin we zo veel mogelijk thuis, achter een 
gesloten voordeur, in beperkte vrijheid leven. Voor velen is dit is de eerste keer in het leven 
dat vrijheid heel voelbaar onder druk staat. Wat kan ons hoop en inspiratie bieden in deze 
onzekere tijd? Wat zijn de bakens, wie zijn de rotsen in de branding? Juist daarom is in het 
herdenken van de strijd en het vieren van de vrijheid belangrijker dan ooit! Een perspectief 
op een vrije toekomst. Vrijheid: jij maakt het verschil! 
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6. comMuNiCatIe
Om de nieuw ontwikkelde strategie te implementeren in diverse (tv) formats en 
te introduceren bij mediapartners (lokaal, regionaal en landelijk) is gekozen om 
een communicatiemanager erbij te betrekken. Gekozen is voor Chris Janssen, 
communicatie- en campagneadviseur voor o.a. de Museumvereniging en SAIL 
Amsterdam.

Nieuw communicatieplan
In samenwerking met de communicatiemanager en de stagiaire 
communicatie is een communicatieplan en social media plan opgesteld voor 
het hele jaar waarbij een van de belangrijkste pijlers is het doorzetten 
van de campagne “Vrijheid: Jij maakt het verschil!” en het in kaart 
brengen van doelgroepen en de verspreiding van de boodschap op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau.

Nieuwe website
De website van Wageningen45 is afgelopen jaar geheel nieuw 
opgebouwd opdat de site de nieuwe toepassingen met de vele feeds, 
livestreams en actuele nieuwsupdates kan verwerken. 
Kalender van het hele jaar wordt actueel bijgehouden en ververst:
• Actuele nieuws items
• Video clips, podcast en sfeerimpressies worden in nieuw kader 

geplaatst
• Verwijzingen naar online platform of andere links

Platform
Met een nieuw communicatieplan en met de nieuwe website 
konden we in deze coronatijd een platform opzetten dat 
ook op 4 en 5 mei content kan maken waarbij die content 
in clips geladen kan worden op social media zowel op de 
twee dagen als het hele jaar rond: Wageningen45 LIVE als 
centrale hub van het programma:
• Met aandacht voor educatieve programma’s
• Met aandacht voor de lokale activaties in de stad
• Met aandacht voor campagne, nieuw narratief, 

transitie naar toekomstbestendig vieren en 
herdenken

• Met aandacht voor veteranen, hoe kijken 
veteranen van ná WOII naar Wageningen?

• Met aandacht voor internationale 
vlaggenceremonie: Nationale Herdenking 
Capitulaties 1945
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Covid-19 - contact houden met partners en betrokkenen
Communicatie voorafgaande en tijdens de eventdagen aan alle doelgroepen 
die er vanwege corona niet bij mochten zijn, was heel belangrijk om de 
betrokkenheid vast te houden: VIPS, vrijwilligers, gemeenteraadsleden 
etc zijn voortdurend middels een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van alle plannen en ontwikkelingen. 

Vormgeving
De uitingen in verschillende media en lokaal (banners, kaarten, posters) is 
dit jaar verder uitgewerkt en bestendigd in kleur, vorm en consistentie. 

Crossmediale aanpak
Via de mediakanalen hebben wij laten zien in 2021 dat wij sterk zijn in 
crossmediale aanpak. Niet alleen per activiteit één kanaal kiezen maar 
juist door het maken van clips, stories, de boodschap op alle (social) 
media kanalen te laden. Deze aanpak werkte goed. Een voorbeeld 
van positieve uitkomst van de crossmediale aanpak is de komst van 
Goedemorgen Nederland (NPO1) in Wageningen op 5 mei. Ze wilden 
eerst alleen een Verschilmaker aan tafel, maar toen zij hoorden 
van alle activiteiten die zich afspeelden in Wageningen (ondanks 
corona) en de relevantie van onze boodschap, hebben zij besloten 
de hele ochtend 6 live instarts vanuit Wageningen te produceren. 
Zo werden ook “lokaal geladen” activiteiten ineens landelijk: 
Vrijheidsbox, Wageningen45 LIVE, Open Expo in de stad en onze 
Verschilmakers.
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6.1 VOOR WIE?

Verschillende publieksdoelgroepen:
• Niet-bezoeker
• Festival bezoeker
• Community
• Fans 
• Intern (bestuur + bureau)
• Vrijwilligers
• Pers
• Partners 

Op verschillende niveaus:
• Lokaal 
• Regionaal
• (Inter)Nationaal 

Publieksdoelgroepen verder uitgesplitst:
• Jongste generatie via basisscholen: besef en bewustwording begint steeds bij de jongste generatie
• Jongeren via middelbare scholen: hoe hou je een grote groep jongeren betrokken en maak je ze ambassadeurs?
• Generatie Z: 18 - 30 jaar: de eerste generatie volwassenen die op een totaal nieuwe manier nieuws en events 

consumeren
• Millennials: 30 – 40 jaar: jonge gezinnen die het bevrijdingsverhaal doorgeven
• 40 jaar en ouder: betrekken en vasthouden van grote groep vrijheidsambassadeurs

6.2 WAT HEBBEN WE GEDAAN VOOR WIE? 

Alle activiteiten zijn in onderstaand schema ondergebracht per doelgroep.

JONGSTE GENERATIE JONGEREN GENERATIE Z MILLENNIALS 40+

4-12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar 25-40 jaar 40 jaar en ouder

LOKAAL • Vrijheid Film Festival
• Herdenking slachtoffers 

NL-Indië
• Lancering Stripboek
• Vrijheidslessen
• Adoptie monumenten

• Wereldgesprekken
• Vrijheid Film Festival
• Lancering Stripboek
• Open Joodse Huizen en  

Huizen van Verzet

• Wereldgesprekken
• Vrijheidscollege
• Vrijheid Film Festival
• Vrijheidsmaaltijd
• Vuurceremonie 19 sept
• Holocaust day
• Open Joodse Huizen en  

Huizen van Verzet
• Stille Tocht 4 mei
• Stadswandeling  

“Wageningen WOII”
• Concert van de Verbinding 

• Wereldgesprekken
• Vrijheidscollege
• Vrijheid Film Festival
• Herdenking slachtoffers 

NL-Indië
• Lancering Stripboek
• Vuurceremonie 19 sept
• Tentoonstelling WOII foto’s
• Holocaust day
• Open Joodse Huizen en  

Huizen van Verzet
• Stille Tocht 4 mei
• 4 mei 

Herdenkingsexpositie
• Stadswandeling  

“Wageningen WOII”
• Concert van de Verbinding

• Wereldgesprekken
• Vrijheidscollege
• Vrijheid Film Festival
• Herdenking slachtoffers 

NL-Indië
• Lancering Stripboek
• Vuurceremonie 19 sept
• Tentoonstelling WOII foto’s
• Veteranencafé
• Holocaust day
• Open Joodse Huizen en  

Huizen van Verzet
• Stille Tocht 4 mei
• 4 mei Herdenkingsexpositie
• Stadswandeling  

“Wageningen WOII”
• Concert van de Verbinding

REGIONAAL • Bevrijdingsfestival • Songs for Freedom 
docu

• Muzikale Tour 
Gelderland (clips)

• Bevrijdingsfestival
• Wageningen45 online

• 76 Dagen-Kick-off
• Songs for Freedom docu
• Muzikale Tour Gelderland 

(clips)
• Bevrijdingsfestival
• Wageningen45 online

• 76 Dagen-Kick-off
• Songs for Freedom docu
• Muzikale Tour Gelderland 

(clips)
• Bevrijdingsfestival
• Wageningen45 online

• 76 Dagen-Kick-off
• Songs for Freedom docu
• Muzikale Tour Gelderland 

(clips)
• Bevrijdingsfestival
• Wageningen45 online

(INTER)
NATIONAAL

• Verschilmakers
• Bevrijdingsvuur 

ceremonie
• “From Wageningen with 

love” - Brievenactie
• Internationale 

Vlaggenceremonie

• Verschilmakers
• Bevrijdingsvuur 

ceremonie
• “From Wageningen with 

love” - Brievenactie
• Internationale 

Vlaggenceremonie

• (Tafel van) Verschilmakers
• Bevrijdingsvuur ceremonie
• “From Wageningen with 

love” - Brievenactie
• Internationale 

Vlaggenceremonie

• (Tafel van) Verschilmakers
• Bevrijdingsvuur ceremonie
• “From Wageningen with 

love” - Brievenactie
• Internationale 

Vlaggenceremonie

• (Tafel van) Verschilmakers
• Bevrijdingsvuur ceremonie
• “From Wageningen with 

love” - Brievenactie
• Internationale 

Vlaggenceremonie
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7. PrOgraMma 2021
In 2021 is, vanwege de coronacrisis, gewerkt aan verschillende scenario’s om zo voortdurend een passende en 
toch impactvolle programmering te presenteren. Waarbij alle doelgroepen op een eigen manier (online) betrokken 
worden. Het centrale thema werd ‘Vrijheid: jij maakt het verschil!’ voor alle programmering, van Wereldgesprekken 
tot educatieprojecten en van Tafel van Verschilmakers tot Wageningen45 LIVE. Zo bracht Wageningen45 het hele 
jaar activiteiten en programma’s om, zelfs in de coronacrisis, de vrijheidsboodschap uit te dragen.

7.1 DE NIEUWE TERUGKERENDE PIJLERS RONDOM 4-5 MEI

In 2020 is gestart met de campagne “Vrijheid: Jij maakt het verschil!” Op een speciale daartoe ontworpen 
webpagina konden de mensen zichzelf of anderen als Verschilmaker aanwijzen. Dit resulteerde in een aantal TV/
livestream programma’s die de apotheose vonden rondom 4 en 5 mei:

De 12 provincies, 12 Verschilmakers
• Ieder jaar introduceren we rond half februari de Verschilmakers in het programma “Tafel van Verschilmakers”. 

Mensen die de vrijheid tastbaar betekenisvol maken. Ze zijn actuele ambassadeurs van de vrijheid met 
aansprekende verhalen. Samen representeren Nederland en brengen hun nieuwe visie over vrijheid.

• Deze ambassadeurs committeren zich voor hun deelname op 4 mei in het avondprogramma én ze geven 
tussen 4 mei en 19 september één keer een lezing, een college, een mediaoptreden, of treden op tijdens het 
Bevrijdingsfestival. In alle gevallen vertellen zij waarom ze Verschilmakers zijn; altijd gaat het om de waarde 
van de vrijheid. Deze content wordt geregistreerd en over het jaar heen gedistribueerd in verschillende 
mediakanalen.

• De 12 Verschilmakers gaan in de nacht van 4 op 5 mei ieder naar een provincie toe en brengen daar op 5 mei het 
vuur als startsein voor het Bevrijdingsfestival.

• Op 19 september blikken we in een tweede “Tafel van Verschilmakers” met hen terug op 4 en 5 mei én hun eigen 
bijdrage in het land.

https://wageningen45.nl/verschilmaken/
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Tafel van Verschilmakers
De eerste Tafel van Verschilmakers vindt plaats op 18 februari en 19 september na de Vuurceremonie, het 
Nationaal Bevrijdingsvuur dat jaarlijks vanaf de Normandische stranden in Wageningen ververst wordt. 
Dit programma is een talkshow met in de hoofdrol de verhalen van de 12 Verschilmakers van het afgelopen 
jaar. Wat hebben zij gedaan en hoe hebben zij het ervaren.
In februari 2022 volgt weer een Tafel van Verschilmakers. Daar worden (een deel van) de nieuwe 
12 Verschilmakers als representant van een provincie aan het grote publiek voorgesteld. Actuele 
onderwerpen worden aangesneden met altijd de vrijheid als gast aan tafel.

Het programma wordt als stream uitgezonden maar kan ook uitgezonden worden door Omroep 
Gelderland.

Brievenactie - We thank our liberators; from Wageningen with love” 
In het kader van herdenken en de transitie waar we in 2021 de eerste stap hebben gezet, sluit dit 
programma aan bij de doelstellingen van Wageningen45: de jeugd betrekken bij herdenken.
In 2020 maakten we met hulp van de acht militaire attachés en hun netwerk een internationale 
inventarisatie hoeveel WOII veteranen van de 8 landen die op Nederlands grondgebied hebben gevochten 
nog in leven zijn.

Middelbare scholieren tussen de 14 en 16 jaar in Wageningen en omgeving zijn via de scholen uitgenodigd 
een brief te schrijven aan een van deze nog levende WO II veteranen (binnen- en buitenland). De veteranen 
kregen in april deze brief en een bos (Freedom Flame) tulpen uitgereikt. Daarvan zijn een drietal video-
opnamen gemaakt: In Nederland, Engeland en België. Deze video’s fungeerden o.a. als instart tijdens het 
live programma van de Vlaggenceremonie op 5 mei in Wageningen.

De brieven aan de Nederlandse WOII veteranen zijn op 15 april door vrijwilligers persoonlijk langsgebracht. 
Dat bleek een groot (media) succes: de brieven werden dankbaar in ontvangst genomen, de vrijwilligers 
hebben soms uren met de veteranen nagepraat en er was gedurende de start van de dag veel media op af 
gekomen.

Bekijk hier de compilatievideo uit 2021.

Dit initiatief zetten we elk jaar voort zolang er nog veteranen in leven zijn.

https://youtu.be/Uj1eUdKJdEs
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Wageningen45 LIVE
Alle activiteiten rondom 4 en 5 mei werden 
via een online platform, Wageningen45 
LIVE, gebracht. Inzet van dit platform, op 
Wageningen45.nl, was het creëren van 
contact en verbinding met het brede publiek. 
Van jong tot oud was het tóch mogelijk om 
binnen de nog geldende coronamaatregelen 
alle activiteiten in Wageningen te beleven. 
Via de website van Wageningen45 kon het 
publiek twee dagen lang meekijken.

Wageningen45 LIVE zond uiteindelijk 
26 uur live programmering uit vanuit 
de Grote Kerk in Wageningen. Twee 
dagen lang is er vanuit deze centrale 
‘hub’ verslag gedaan van alle content 
en initiatieven die zich in Wageningen 
afspeelden.

Klik hier voor de aftermovie 2021!

https://youtu.be/07IfK0Or0w4
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Rol van het vuur
Vuur is en blijft magisch, associatief betekenisvol en verbindend. Dag en nacht. Kan de ceremonie rondom het 
ontsteken van het Bevrijdingsvuur een landelijk event worden? Met deze vraag hebben we een eerste stap gezet om 
met Verschilmakers een impactvol programma neer te zetten in de late avond van 4 in overgang op 5 mei. Samen 
met XSAGA is een nieuw programmaformat ontwikkeld en hebben we in Omroep Gelderland een partner gevonden 
die het programma van een uur live wilde uitzenden. Ook de NOS toonde interesse en wilde ongeveer 20 minuten 
van het (einde van) het programma live uitzenden, rondom het ontsteken van het Bevrijdingsvuur.

Deze succesvolle formule heeft geresulteerd in een verdieping met de TV-partners en het feit dat in september 
de gesprekken met de NOS weer zijn opgepakt om te kijken of dit programmaformat iets zou kunnen worden 
aangepast opdat het programma in 2022 een uur lang door de NOS live kan worden uitgezonden.
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Muzikale Tour van de Vrijheid
Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) heeft in samenwerking met de 
provincie, Omroep Gelderland, Poppunt Gelderland en Cultuur Oost een programmaformat gemaakt: 
Een bijzondere muzikale tour door Gelderland langs acht iconische oorlogsmonumenten met steeds twee 
hoofdrolspelers per locatie: een verhalenverteller met de verhalen uit het verleden van WOII en aan de 
andere kant een (jonge) Gelderse getalenteerde muziekmaker. Samen staan zij op een bijzondere plek 
uit het verleden en starten zij het gesprek. Verhalen over leven en dood, over verzet, verraad en over 
vriendschap, over onderdrukking en over vrijheid worden gedeeld. De verhalen uit het verleden inspireren 
de jonge mensen uit het heden om het verhaal van de vrijheid door te geven. De muziekmakers worden 
geïnspireerd en brengen na het gesprek een muzikale ode bij het oorlogsmonument: eigentijds en eervol. 

De productie van het programma ligt in handen van Wageningen45 in nauwe samenwerking met Omroep 
Gelderland, Cultuur Oost en Poppunt Gelderland. Op de oproep naar de muziekmakers kwamen 72 (!) 
aanmeldingen binnen. Middels een jury zijn 10 muziekmakers uitgenodigd om aan het programma deel te 
nemen die samen met 10 verhalenvertellers een muzikale tour door Gelderland hebben gemaakt.

Klik hier voor de playlist van de Muzikale Tour van de Vrijheid 2021!

https://youtube.com/playlist?list=PLa9kbXPGVUaYIEqLjjUM2jg0bdLPfyuIB
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• Wageningen45 LIVE - 26 uur live televisie vanuit 
een professionele studio met Liesbeth Staats 
als anchorwoman, Alberto Radstake als razende 
reporter en Eva Verlaan als middelpunt van de social 
mediacampagne

• Razende reporter - portretten voor 4-5 mei 
geproduceerd: Casteelse Poort, Adopteer een 
monument, expo in de stad, Herdenkingsexpositie, 
brievenactie 16 april, Open Joodse Huizen, 
Ode Jaap Meurs, portret van Floor Vermeulen, 
voorbeschouwing bij Monument van de gevallenen, 
1945-format met artiesten (1 verschilmaker,  
9 vragen in 45 seconden) 

• Vrijheid; Jij maakt het verschil! gecombineerd 
met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur - 
programma van 14 verschilmakers gepresenteerd 
door Eric Corton en uitgezonden op nationale (NOS), 
provinciale (Omroep Gelderland) en regionale (RTV 
Rijnstreek) televisie.

• Muzikale Tour van de Vrijheid - Unieke verbintenis 
tussen verhaalmakers en muziekmakers in 
Gelderland met als resultaat 10 ontmoetingen met 
10 odes aan de vrijheid

• Vrijheidsbox - een actie voor studenten om een box 
te delen met hun verschilmaker, samengesteld door 
de studenten van de Rijn IJssel Vakschool

• Bierviltjes actie horeca Wageningen centrum - een 
verzameling pakkende vragen die het gesprek over 
vrijheid en de beperking daarvan op de terrassen in 
Wageningen initieert

• Campagne “Stuur een Verschilmakers-kaart” - 
kaartenactie met campagneteam in Wageningen 
om mensen uit te dagen na te denken wie voor hen 
in hun directe omgeving een echte verschilmaker is 
geweest. (Link)

• Bevrijdingsfestival Gelderland - interviews met alle 
artiesten “1945” op social media

• Ontsteken Bevrijdingsvuur voor Bevrijdingsfestival 
Gelderland inclusief opnamen met Mats in 
Groningen, kinderburgemeester van Wageningen

• Open expo in de stad - Verschilmakers van toen - 
unieke bannerexpositie in de stad over mensen die 
tijdens de WOII een écht verschil gemaakt hebben: 
verzetsstrijders, soldaten en gewone burgers; hele 
maand mei te zien

• Open expo in de stad - Hedendaagse 
verschilmakers - samenwerking met studenten 
van het Technova collega. 10 Unieke fotografie- 
en vormgevingsportretten de hele maand mei te 
bewonderen. (Link)

• Bevrijdingsfestival Gelderland - een passende line-
up van artiesten die op drie locaties in Wageningen 
het publiek op prachtige concerten hebben 
getrakteerd

• Songs for freedom - documentaire van de winnaar 
van vorig jaar The Hubschrauber

• Wereldgesprek - indrukwekkend gesprek ‘ontsnapt 
aan vernietiging’ tussen Frénk van der Linden en 
Betty Mock & Rob van Moscou

• Campagneteam naar verzorgingstehuizen - een 
campagneteam erop uitgestuurd met kleine 
traktaties en een grote dosis enthousiasme! Meer 
dan 150 bewoners zijn door het team bezocht

• Nationale Herdenking Capitulaties 1945 - 
“brievenactie” - uniek samenwerkingsproject met de 
militaire attachées, de Pantarijn en het Nederlands 
Veteranen Instituut. Als de veteranen niet naar 
Wageningen kunnen komen, dan brengen wij middels 
de Bedankbrievenactie een deel van Wageningen 
naar hen

• Nationale Herdenking Capitulaties 1945 - 
“veteranenactie” - ook in het kader van corona: als 
de veteranen niet naar Wageningen kunnen komen, 
dan maken wij een videoportret om ze er toch bij te 
laten zijn

7.2 OVERZICHT ACTIVITEITEN RONDOM 4 EN 5 MEI 2021

Naast de TV formats waren er rondom 4 en 5 mei – ondanks de coronamaatregelen – veel activiteiten in 
Wageningen. Hierbij puntsgewijs een overzicht:

https://wageningen45.nl/verschilmaken
https://wageningen45.nl/educatie/expositie-technovacollege
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7.3 EDUCATIE

De educatie activiteiten zoals deze eerder door de gemeente zelf waren georganiseerd, zijn per september 2021 
overgedragen aan Wageningen45:

• Veteranencafé en Veteranendag
• Adopteer een monument

Beide programma’s hebben niet voluit kunnen draaien i.v.m. corona.

Stripboek – educatief lesprogramma
In 2021 is op initiatief van de Stichting Erfgoed Hotel De 
Wereld een stripboek gemaakt over de journalist Sjoerd de 
Vrij en het Vuur van de Vrijheid, getekend door Erik Heuvel.
Wageningen45 is met deze stichting in gesprek gegaan om 
op basis van het stripboek twee educatieve programma’s 
te ontwerpen: een voor het lager onderwijs (groep 7-8) en 
een voor het middelbaar onderwijs. In december 2021 is 
de succesvolle pilot gedraaid van het eerste educatieve 
lesprogramma in de Pantarijn in Wageningen. Bij het 
optekenen van het jaarverslag zijn er inmiddels meer dan 
1200 lesprogramma’s aan scholen gestuurd. Medio 2022 volgt 
het educatieve programma voor het middelbaar onderwijs.
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Vrijheidscolleges
Ook dit jaar heeft Wageningen samengewerkt met de Stichting Vrijheidscolleges en zijn er twee vrijheidscolleges 
afgenomen. Middels een livestream werden deze op 5 mei via Wageningen45 LIVE aangeboden: Haroon Ali en 
Soundos el Alhmadi.

Wereldgesprekken – 6x digitaal en indien mogelijk met live publiek
In een jaar waarin de coronamaatregelen flink wat verschuivingen in activiteiten hebben opgeleverd, hebben we 
met Wereldgesprekken, middels een livestream, een constant ritme van uitzendingen kunnen opleveren met 
aansprekende namen:
• Prof. dr. Alette Smeulers hoogleraar strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven
• Nazmiye Oral actrice en schrijfster én Verschilmaker 2021
• Betty Mock en Rob van Moscou – over de erfenis van de holocaust
• Kolonel Ludy de Vos – Nederlands Veteraneninstituut en veteraan over 20 jaar aanwezigheid in Afghanistan
• Hans Goedkoop – over de erfenis van de koloniale oorlog in Nederlands-Indië, de rol van zijn opa in deze zinloze 

oorlog en excuses maken.
• Splinter Chabot, acteur, programmamaker en schrijver én Verschilmaker 2021
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8. MET WIE / dE PARtneRS
Partners met wiens financiële ondersteuning wij 
een impactvol programma mogen neerzetten:

• Gemeente Wageningen
• Provincie Gelderland
• Vfonds
• Nationaal Comité 4 en 5 mei
• Prins Bernard Cultuurfonds
• Ministerie van Defensie
• Ministerie van Binnenlandse zaken
• Regionale Partners, w.o. Rabobank, Jumbo, 

Marin, Menzis, ACV groep, AgruniekRijnvallei 
Holding, Hooijer Wegenbouw

• NOS
• Omroep Gelderland
• Cultuur Oost
• Poppunt Gelderland
• Vrijwilligers
• 4 meiwerkgroep
• Heerenstraat theater
• Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld
• Wageningen University and Research
• Rode Kruis (studentendesk)
• Atletiekvereniging Pallas ‘67
• XSAGA
• Media Cows
• 01’Events
• EV’Hands
• Goomah
• En nog veel meer!
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9. MEDIA aNALYSEs En bEreIK

Het Herdenken en Vieren liet zich in 2021 niet begrenzen in vorm; het publiek op 4 en 5 mei 
was, door de online aanpak, nog nooit zo groot! 

Wageningen45 heeft het bureau Media Info Group gevraagd een analyse op RTV, internet en 
print uit te voeren tussen 15 februari en 15 mei 2021. 

Er is onderscheid gemaakt tussen media aandacht, - bereik en – waarde.

MEDIA ANALYSE
1. Percentage van de -waarde, -aandacht en -bereik in mediumtypes: print, internet en rtv:
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2. Verdeling van de -waarde, -aandacht en -bereik in mediumtypes in de tijd:
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3. Top 10 media aandacht verdeeld over print, internet en rtv:
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4. Top 10 media waarde verdeeld over printer, internet en rtv:
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5. Top 10 media bereik verdeeld over printer, internet en rtv:
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RESULTATEN
In het kort:
• Media waarde tussen € 821.743,- en €1.250.852,-
• Media bereik van 171 miljoen

SOCIAL MEDIA ANALYSE
Social media bureau Clipit heeft een analyse in dezelfde periode uitgevoerd. 
De resultaten (in het kort) zijn:
• Social mediawaarde €90.000,-
• Social mediabereik 13 miljoen

CONCLUSIE
Met de herdenking & viering van 4 & 5 mei 2021 is een nieuwe standaard neergezet:
• Toekomstbestendig in boodschap: brede doelgroep en jongeren in de lead
• Toekomstbestendig in vorm: hybride
• Stakeholders aan tafel: paneldiscussies
• Subsidieverstrekker/sponsor = partner
• Vraagt om een meer continu programmering: het hele jaar, het hele publiek op meerdere plekken bereiken.
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10. biJlaGeN
STICHTING NATIONAAL COMITÉ HERDENKING CAPITULATIES 1945 WAGENINGEN

1  BALANS PER 31 DECEMBER 2020
 (na resultaatsbestemming)
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1 Grondslagen voor de waardering van passiva en activa

3.2 Grondslagen voor resultaatsbepaling
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4 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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