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1.1 achtergrond
Om de praktijk van herdenken en vieren te versterken, voert het Nationaal Comité 4 en 5 mei een 
meerjarig onderzoek uit, in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Centraal in het 
onderzoeksprogramma Rituelen staat de vraag: 

 Hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren rond de Tweede Wereldoorlog in de toekomst betekenisvol  
 blijven?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, bestuderen we in verschillende deelonderzoeken het hoe en 
waarom van bestaande rituelen, nationaal en lokaal. Ook onderzoeken we de beleving en behoefte van 
deelnemers en hoe zij rituelen waarderen. 

Het is een meerjarig onderzoek, uitgewerkt in zes deelstudies met een interdisciplinaire insteek. Het team 
bestaat uit psychologen, historici, sociologen en experts in ritual studies.

Dit rapport beschrijft een inventarisatie die onderdeel is van dit onderzoeksprogramma Rituelen en 
vormt daarbinnen een eerste oriëntatie op de manier waarop rituelen rond de Tweede Wereldoorlog op 
dit moment worden vormgegeven.

1.2 doel en opzet
Om zicht te krijgen op de vormgeving van herdenkingen in heel het land, en trends en ontwikkelingen 
daarin, is een online vragenlijst uitgezet. Alle bij het Nationaal Comité bekende organisatoren van lokale 
herdenkingen konden deze invullen. Het doel hiervan is:

• Het opzetten van een database die geraadpleegd kan worden als kennis nodig is van de manier 
waarop aspecten van de herdenking lokaal worden ingevuld. 

• Een analyse die inzicht geeft in een aantal van die aspecten. Dit document is een weergave van die 
analyse en kan dienen als:

 » Referentiekader voor lokale organisatoren: hoe gaat het elders? Wat is hetzelfde, wat zijn nieuwe 
ideeën?

 » Nulmeting voor het identificeren van trends en ontwikkelingen de komende jaren;
 » Uitgangspunt voor vragen voor verder onderzoek

Het verzamelen van gegevens door een vragenlijst brengt met zich mee dat de gegevens in de database 
gerapporteerde gegevens zijn; dat betekent dat het soms schattingen of interpretaties betreft.

1.3 vragenlijst

Ritueel als focus
Als onderdeel van het project  Rituelen focust de vragenlijst op de herdenking van de Tweede Wereldoorlog 
als ritueel of serie van rituelen. Over de definitie van ritueel is heel veel geschreven. Grondlegger van de 
Ritual Studies Ronald Grimes verzucht in The Craft of Ritual Studies (2013) dat het net zoiets is als een definitie 
vinden van liefde of kunst. Uitleggen wat een ritueel is, is dus complex, terwijl bij de uitvoering ervan 
iedereen ‘weet’ dat het een ritueel is. Dat laatste zou je dan ook kunnen zien als een kenmerk van ritueel: 
het is geformaliseerd, voorgeschreven. Het is een vorm van symbolisch handelen, waarmee betekenissen 
toegekend of bevestigd kunnen worden. Vaak zit er ook een element van herhaling in. Deze kenmerken zijn 
in elk geval in de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog terug te zien: de handelingen volgen veelal 
vaste patronen, die men vindt ‘passen’ bij het herdenken. Tegelijk komen in toenemende mate rondom die 
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‘kern’ van vaste rituelen, allerlei nieuwe vormen op. Grimes noemt dat ritualisering: handelingen die nog 
niet algemeen als ritueel beschouwd worden, maar die zo geïnterpreteerd (kunnen) worden. In het project 
Rituelen willen we meer zicht krijgen op die nieuwe vormen en op de manier waarop die zich verhouden 
tot de meer geformaliseerde rituelen. 

Hoewel het concept ‘ritueel’ dus moeilijk in één zin of wat kenmerken te vatten is, zijn er wel manieren 
om concrete rituelen en ritualiseringen te beschrijven en beter te gaan begrijpen. Grimes introduceert in 
The Craft of Ritual Studies daarvoor elementen van ritueel aan de hand waarvan ritueel geanalyseerd kan 
worden. Op basis van deze elementen onderscheiden we 7 thema’s waarover vragen zijn geformuleerd voor 
de vragenlijst. De volgende pagina geeft een overzicht van deze thema’s en onderliggende onderwerpen.

Opstellen en uitzetten vragenlijst
In eerste instantie is een format gemaakt op basis waarvan een 13-tal medewerkers van ARQ /het Nationaal 
Comité de herdenking beschreven waarbij ze aanwezig zijn geweest. De ervaring met het format is 
vervolgens gebruikt om een vragenlijst op te stellen en verder aan te scherpen. Deze online vragenlijst 
is begin september per e-mail uitgezet onder organisatoren van lokale herdenkingen waarvan de 
contactgegevens bekend zijn bij het Nationaal Comité. Na enkele weken is er een reminder verstuurd. 
Daarnaast werd organisatoren de mogelijkheid geboden om op de bijeenkomst voor lokale comités op 11 
november 2017 een papieren exemplaar in te vullen.

Per herdenking is 1 ingevulde vragenlijst opgenomen in de database, zodat de cijfers betrekking hebben 
op 90 unieke herdenkingen.

De vragenlijst omvat vragen over allerlei aspecten, geordend naar 8 thema’s. De eerste thema’s zijn 
gebaseerd op de ordening van Grimes (2013), het onderwerp ‘Trends’  is toegevoegd om boven te krijgen 
wat organisatoren zelf als trends en veranderingen beschouwen.

tabel 1
Thema’s in de vragenlijst

Tijd Plaats Coördinatie Doelgroepen

• Welke herdenking
• Aanvangstijd
• Frequentie
• Ontvangst/nazit
• Cultureel programma

• Waar in Nederland
• Type locatie
• Opstelling aanwezigen

• Contactgegevens 
organisatie

• Type organisatie
• Vrijwilligers/

professionals
• Doel herdenking
• Thema/verhaal

• Wie worden herdacht?
• Doelgroep
• Openbaar of besloten
• Aantal aanwezigen
• Percentage kinderen
• Toe- of afname 

aanwezigen

Rituelen en actoren Objecten Communicatie Trends

• Functioneel genodigden
• Rol functioneel genodigden
• Rituelen door kinderen 

uitgevoerd
• Nieuwe rituelen

• Vlag:
• Welk land
• Halfstok?
• Gehesen tijdens 

ceremonie?

• Programmaboekje
• Nieuwe media
• Opnames gemaakt/

uitzending
• Website

• Waargenomen trends 
(open vraag)
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2.1 respons
De database omvat nu 90 volledig ingevulde vragenlijsten van verschillende herdenkingen. Het is 
moeilijk vast te stellen om welk deel van het totaal aan herdenkingen dit gaat en in hoeverre de resultaten 
representatief zijn voor het geheel. In elk geval geeft deze rapportage dus een beeld van de trends, 
overeenkomsten en verschillen tussen deze 90 herdenkingen. 

Van de 90 betreft het 10 keer een herdenking op een andere dag dan 4 mei, van specifieke slachtoffers of 
een bepaalde gebeurtenis. De overige 80 zijn dodenherdenkingen op 4 mei voor de lokale gemeenschap.

figuur 1                  figuur 2
Respons naar type organisatie                Spreiding respons over het land

2.2 tijd 
Bij het aspect tijd in de beschrijving van ritueel gaat het bijvoorbeeld over:

Moment
Is er een vast moment waarop het ritueel plaatsvindt? Hoe is dat moment bepaald?

Herhaling
Wordt het ritueel door de  tijd heen herhaald? Wat bepaalt die herhaling (bijv. seizoenen, cycli etc.)? Is er 
sprake van traditie(vorming) in of rond het ritueel?

Duur
Hoe lang duurt het, is het een van tevoren afgebakende duur, is het belangrijk dat het precies zo lang 
duurt? 

2 resultaten

50%

9%

20%

8%

13%

Lokaal 4-5 mei comité
Gemeente
Oranjevereniging
Stichting tbv oorlogsherinnering
Overig
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Timing en tempo/ritme
Hoe belangrijk is timing? Hoe en hoe snel volgen onderdelen elkaar op, wat is het tempo en ritme van de 
beweging?

Verbinding tussen heden en verleden
Hoe wordt verwezen naar het verleden/ wordt het verleden gereconstrueerd in de rituele handeling? Hoe 
wordt betekenis gegeven aan het heden?

Om een eerste beeld van dit onderwerp te krijgen, is in de vragenlijst gevraagd naar frequentie, aanvangstijd 
en fasering (wat gebeurt er omheen, is er een aanloop naar het ritueel toe of een vorm van programma om 
anderen te ontmoeten, de verhalen uit te diepen, of juist om de overgang naar bevrijding of terug naar de 
dagelijkse werkelijkheid te maken?).

2.2.1 Frequentie
De 90 herdenkingen in de database zijn jaarlijkse herdenkingen, met uitzondering van 1 herdenking die 
eens in de 5 jaar is (Krabbendijke) en 1 herdenkingsritueel waarvoor plannen bestaan maar dat nog plaats 
moet vinden in 2019: de werkgroep Bevrijdingsestafettes 2019/2020 Atletiek Maastricht is voornemens 
in 2019 het vrijheidsvuur te gaan halen in Normandië en dit vervolgens in een estafetteloop naar het 
provinciehuis Maastricht te brengen. 

2.2.2 Aanvangstijd
Wat betreft de timing speelt bij de herdenkingen op 4 mei het moment van 20:00 een cruciale rol. Afgaande 
op de genoemde aanvangstijden valt daarmee ook meer te zeggen over de duur. 

De grafiek (figuur 3) geeft weer hoe vaak een aanvangstijd is ingevuld. 

• De meeste  herdenkingen beginnen om 19:00 en duren dus minimaal een uur. Veelal betreft het hier 
een dienst met aansluitend een stille tocht naar het monument.

• Onder de ‘overige’ tijdstippen vallen met name de herdenkingen die niet op 4 mei plaatsvinden; 
daarnaast zijn vroegere tijdstippen voornamelijk te verklaren doordat als startpunt allerlei 
activiteiten voorafgaand aan de ceremonie zijn genomen.

• 
2.2.3 Fasering en onderdelen
De vraag ‘vindt er een cultureel programma plaats’ leverde veel verschillende antwoorden en toelichtingen 
op. Een deel daarvan heeft betrekking op activiteiten die na afloop van de ceremonie plaatsvinden (zoals een 
theatervoorstelling) of op dezelfde dag (zoals rondleidingen), een deel benoemt wat er in het programma 
verwerkt is aan muziek, film of gedichten. 

Wat het in elk geval laat zien, is dat de bekende, sterk rituele handelingen van stille tocht, stilte en 
kranslegging ingebed worden in allerlei vormen en uitingen die bijdragen aan herinnering en bezinning. 
Een aantal van die vormen is in veel gevallen door jarenlange herhaling ook een ‘vast ritueel’ geworden, 
bijvoorbeeld het uitvoeren van een bepaald muziekstuk of een gedicht. Tegelijk zit in deze vormen ‘er 
omheen’ de meeste ruimte voor experiment en afwisseling, bijvoorbeeld met persoonlijke verhalen of 
uitkomsten van projecten op scholen.



figuur 3
Wanneer vangt de herdenking aan? (in %)

 
NB: Er is verschil in wat de invullers hebben opgevat als ‘de herdenking’ sommigen geven hier de starttijd van bijv. de ontvangst, 
de stille tocht of kerkdienst weer, terwijl anderen als aanvangstijd de starttijd van de ceremonie bij het monument nemen (terwijl 
uit andere vragen blijkt dat ook daar eerst een stille tocht of ontvangst was).  

figuur 4
Is er vooraf een ontvangst van de deelnemers (met koffie/thee e.d.?)
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figuur 5
Is er na afloop van de ceremonie gelegenheid voor de deelnemers om elkaar te ontmoeten (bijv. bij een 
drankje)?

2.3 plaats
De wisselwerking tussen plaats en handeling is cruciaal bij een ritueel. Een bijzondere, betekenisvolle 
plek zoals een monument of een historische plaats, geeft betekenis aan de handeling, en tegelijk bevestigt 
het daar uitvoeren van een ritueel weer dat het een speciale plek is. 

In de beschrijving van plaats in de context van ritueel, kijken we bijvoorbeeld naar:

• Is er sprake van een speciale plek? 
• Wordt deze plek alleen gebruikt voor dit (herdenkings)ritueel, of ook voor andere rituelen of 

bijeenkomsten?
• Krijgt het ritueel alleen op deze plek betekenis, of zou het ook ergens anders plaats kunnen vinden?
• Wat zijn kenmerken van deze plek? Binnen of buiten, natuurlijk of geconstrueerd, oriëntatie, hoog/

laag, in-/uitsluitend etc.
• Speelt alles zich af op één plek of zijn er meerdere verbonden plekken? Hoe verhouden die zich tot 

elkaar?
• Waar gebeurt het en hoe zijn de deelnemers opgesteld ten opzichte daarvan? Wie zit/staat waar en 

waarom?

Om een eerste beeld te krijgen van de herdenkingsplekken, is in de vragenlijst gevraagd naar de opstelling 
van de deelnemers en het type locatie.

2.3.1 Opstelling

• Over het algemeen staan deelnemers tijdens de herdenking.
• Ongeveer de helft geeft aan dat er zitplaatsen zijn voor genodigden; in 20 gevallen zijn dat vaste 

plekken. Dat is niet alleen zo als het in een kerk is; ook bij monumenten worden door middel van 
hekken, stoelen of podia plekken apart gezet. Genodigden zitten vaak het dichtst bij het podium of 
de plek waar het gebeurt.

• Kinderen zitten in ongeveer 40% van de gevallen vooral bij elkaar (als klas of groep).
• Meer dan een derde geeft aan dat de deelnemers zich tijdens de ceremonie verplaatsen (bijv. van 

kerk naar monument, zie ook 6.2).
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• Opstelling in een halve cirkel komt twee keer zo vaak voor als opstelling in rechte rijen. De halve 
cirkel vergroot zichtbaarheid, betrokkenheid en verbondenheid.

2.3.2 Type locatie
De meeste herdenkingen (77) vinden plaats bij een monument, vaak in combinatie met een andere plek 
of plekken, zoals een kerk of begraafplaats. Uitzonderingen zijn een estafetteloop en een herdenking 
waarvoor een plein als locatie gekozen is vanwege de sfeer op de plek.

Een monument is uiteraard bij uitstek een rituele setting voor herdenken. Die plek is sterk bepalend voor 
wat daar wel of niet als ‘passend’ ervaren wordt. Tegelijk zorgt het (minimaal) jaarlijks samenkomen bij 
het monument om te herdenken er ook voor dat het monument zijn kracht behoudt. Een monument 
zonder ritueel verliest vaak al snel aan betekenis.

In totaal wordt een kerk in meer dan een derde van de gevallen als locatie genoemd. Sommige respondenten 
geven aan dat het niet vanzelfsprekend betekent dat de herdenking een christelijk karakter heeft of 
specifiek religieus ritueel omvat.

figuur 6
Op wat voor locatie vindt de herdenking plaats (meerdere antwoorden mogelijk)

Cijfer = aantal keer genoemd
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2.4 coördinatie en groepen
Ook ‘rituele groepen’ vormen een onderdeel van de beschrijving van ritueel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
over gedeelde waarden, (machts)verhoudingen, sociale verschillen, culturen, verbindende of onder-
scheidende visies op de wereld, taboes, in- en uitsluiting, betrokkenheid of hiërarchie en leiderschap.

Concreet wordt dit bijvoorbeeld zichtbaar in coördinatie: wat voor type organisaties zijn leidend, welke 
waarden, doelen, verhalen dragen zij uit? Welke positie nemen ze in ten opzichte van andere organisaties?

Bij herdenkingen komen verhoudingen, in- en uitsluitende mechanismen, hiërarchie en betrokkenheid 
vooral tot uitdrukking in de vraag wie herdacht worden en door wie dit gebeurt.

In de vragenlijst kwamen deze onderwerpen aan de orde in vragen over:
 

• De samenstelling van de organisatie, 
• Doel en thema van de herdenking, 
• Wie worden er herdacht
• Wie zijn de beoogde deelnemers aan de herdenking bedoeld.

2.4.1 Organisatie
Bij de toelichting op de respons (hoofdstuk 4) werd zichtbaar dat de meeste vragenlijsten zijn ingevuld 
door lokale 4-5 mei comités. In de praktijk is de organisatie van een herdenking vaak een samenwerking
tussen meerdere organisaties. 

• In de vragenlijst geeft 30% aan dat de organisatie in handen is van zowel vrijwilligers als professioneel 
betrokkenen (bijv. van een gemeente).

Per herdenking zijn enkele gegevens gevraagd van de voorzitters van de invullende organisatie. Dat geeft 
het volgende beeld:

• 40% is vrouw
• 60% is ouder dan 60
• 22 mensen zijn tussen de 5 en 10 jaar actief in het bestuur, 50 van de 90 zijn al langer dan 10 jaar 

actief.

Dit beeld (veel ervaring, moeite met verjonging) wordt door organisatoren zelf ook regelmatig geschetst 
bij de vraag naar trends

2.4.2 Doel van de herdenking
De vraag om het doel van de herdenking kort te omschrijven, levert uiteenlopende antwoorden op. De 
meest voorkomende woorden zijn herdenken en herdenking, daarnaast wordt dit op vele manieren 
specifieker omschreven. Het levend houden, aandacht houden en niet vergeten komt bijvoorbeeld veel 
terug.

De meest gebruikte werkwoorden zijn weergegeven in de woordwolk hieronder (fguur 7). De meest 
terugkerende naamwoorden zijn zichtbaar in de woordwolk hieronder (figuur 8).  De meeste woorden zijn 
concreet en direct gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog of de setting van de herdenking. 
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figuur 7
De meest gebruikte werkwoorden als antwoord op de vraag naar de doel van de herdenking

figuur 8
De meest terugkerende naamwoorden als antwoord op de vraag naar de doel van de herdenking
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2.4.3 Thema/verhaal
Voor het thema of de rode draad door de herdenking wordt in de meeste gevallen teruggegrepen op het 
jaarthema van het Nationaal Comité 4-5 mei.

Tegelijk is het in bijna een derde van de gevallen de lokale situatie en verhalen die leidend zijn voor de 
invulling van de herdenking.

figuur 9
Is er een overkoepelend verhaal/thema voor de herdenking? (in %)

2.4.4 Wie worden herdacht?
Wie op 4 mei herdacht worden, is geformuleerd in het zogenaamde ‘memorandum’. Al sinds 1946 wordt 
hierin het kader van de herdenking aangegeven. De tekst is algemeen geformuleerd en is bedoeld om 
richting te geven. Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers 
herdacht, en dit is in het memorandum als volgt omschreven:

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.” 

In de vragenlijst is gevraagd welke slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht worden, en welke 
slachtoffers van daarna. Het was mogelijk om meerdere opties te kiezen uit de antwoorden. De grafieken 
op de volgende pagina’s geven weer hoe vaak een groep is aangekruist. Wat opvalt:

• Gemiddeld noemt men 3,6 groepen van tijdens de oorlog en 2,3 groepen van na de oorlog. 
• Ongeveer de helft heeft ‘alle Nederlandse slachtoffers’ aangekruist bij beide vragen.
• Bijna de helft beperkt zich niet tot Nederlandse slachtoffers, maar noemt ook alle slachtoffers 

wereldwijd (meestal in combinatie met nog een aantal andere groepen). Van de slachtoffers van na 
de Tweede Wereldoorlog is dit zelfs vaak de enige groep die aangekruist wordt.

• Van de groepen van tijdens de Tweede Wereldoorlog, is de groep ‘lokale slachtoffers’ het meest 
gekozen (48x), veelal wel in combinatie met andere groepen.

• Nederlandse daders worden nergens herdacht, bezetters zijn 1x genoemd (in combinatie met veel 
andere groepen).
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• Sinti en Roma zijn 11x aangekruist, maar altijd in combinatie met 4 - 11 andere groepen. Ook 
kinderen worden alleen in combinatie met veel andere groepen genoemd, wat suggereert dat er 
weinig specifiek aandacht voor is.

• 11 invullers geven aan geen slachtoffers van na de oorlog te herdenken.
• Van de 90 herdenkingen wordt bij 70 tijdens de herdenking in enige vorm (speech, verhaal, 

programmablad, namen noemen etc.) expliciet gemaakt wie er herdacht worden.

figuur 10
Welke slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) worden herdacht? (meerdere opties mogelijk)

figuur 11
Welke slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog (na 1945) worden herdacht? (meerdere opties mogelijk)
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2.4.5 deelname aan de herdenking

Belangstelling
Bij 62 herdenkingen ziet men de laatste jaren een toename van het aantal deelnemers. Bij de overige blijft 
het gelijk. Nergens zegt men dalende aantallen te zien. Op de vraag naar waargenomen trends wordt door 
een derde genoemd dat ze de toename van belangstelling als trend zien. In één geval is de vraag niet van 
toepassing omdat de herdenking nog niet eerder heeft plaatsgevonden.

In de resultaten zijn geen significante verbanden ontdekt tussen de gesignaleerde toename en andere 
factoren waar in de vragenlijst naar gevraagd is. Verklaringen zullen waarschijnlijk breder gezocht moeten 
worden in culturele factoren. 

figuur 12
Schatting aantal bezoekers: blijft dat aantal de laatste jaren gelijk of neemt het toe?

In meerderheid gaat het om middelgrote bijeenkomsten (200-500 mensen). Men ziet daar ook een 
toename in het aantal bezoekers. 

Relatief is de toename het grootst bij de herdenkingen met meer dan 500 deelnemers.

Op welke doelgroep richt de herdenking zich?

• Alle herdenkingen in de database zijn  openbaar. Vrijwel iedereen geeft aan tenminste ‘alle 
geïnteresseerden’ als doelgroep te zien. Slechts 4 keer is de doelgroep exclusiever, bijv. 
buurtbewoners, schoolklassen, lokale bevolking.

• Een groep van 26 respondenten geeft geen verdere specificering dan ‘alle geïnteresseerden’.
• Ongeveer de helft (40 respondenten) noemt daarnaast nabestaanden expliciet als doelgroep.
• Ongeveer een kwart (18 respondenten) noemt expliciet buurtbewoners.
• Bijna een even groot deel noemt expliciet militairen (17)
• Militairen en buurtbewoners worden nauwelijks (5x) samen genoemd – waarschijnlijk omdat een 

militaire herdenking en een buurtherdenking verschillend van karakter zijn.
• Ruim twee derde noemt expliciet kinderen en/of jongeren als doelgroep. Gemiddeld wordt het 

percentage aanwezig kinderen/jongeren geschat op 20% (zie figuur 13) en is één van de zorgen die 
organisatoren noemen hoe ze daadwerkelijk meer kinderen en jongeren kunnen betrekken.
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figuur 13
Schatting percentage kinderen/jongeren (<18) Gemiddeld: 20%

2.5 rituele handelingen en actoren
Een ritueel is in de eerste plaats een handeling. Om die handelingen nader te beschrijven, kijken we naar 
aspecten als:

• Welke handelingen staan centraal? 
• Wat is te zeggen over vorm, stijl, tempo, sfeer, beweging, volgorde en opbouw in handelingen?
• Wat wordt vermeden/juist NIET gedaan?
• Wat brengt de handeling teweeg (transformerend, bevestigend, versterkend/ondermijnend etc.)?

Daarnaast is van belang door wie de handelingen uitgevoerd worden. Grimes neemt dit als aparte categorie 
waarbij het vooral gaat om de beleving van de actoren, emoties, waardering, inleving etc. Dit was in deze 
vragenlijst niet goed uit te vragen. Wel is gekeken wie wat doet, en dan met name met betrekking tot 
functioneel genodigden en kinderen. 

Ook de exacte uitvoering van de rituele handelingen zijn niet nader uitgevraagd. Wel peilt de vragenlijst in 
hoeverre steeds met dezelfde rituelen gewerkt wordt of dat er ook nieuwe vormen van handelen verkend 
worden. 

2.5.1 Functioneel genodigden en hun rol

Bij ‘anders’ (zie figuur 14) noemt men bijvoorbeeld nabestaanden, religieuze functionarissen, besturen en 
dorpsraden, groepen kinderen.

De rol die deze genodigden hebben is het houden van een toespraak (voornamelijk de burgemeester) en 
het leggen van een krans.
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figuur 14
Welke functioneel genodigden zijn aanwezig bij de ceremonie? (aantal keer gestemd)

2.5.2 Rituelen door kinderen
Het betrekken van kinderen en jongeren bij de herdenking is vrijwel overal een punt van aandacht. Eén 
manier om dat te doen is door kinderen een actieve rol te geven in de ceremonie. Het voorlezen van een 
gedicht (vaak na een gedichtenwedstrijd op school) komt het meeste voor.

figuur 15
Welke rituelen worden door kinderen uitgevoerd?
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Activiteiten die bij ‘anders’ genoemd worden, zijn vaak breder dan de ‘vaste’ rituelen, bijvoorbeeld:

• Activiteiten die samenhangen met ‘adopteer een monument’
• Jongeren halen immobiele ouderen op bij het bejaardentehuis om met hen naar de locatie van de 

herdenking te gaan
• Toneelstukje
• Voorlezen zelf geschreven verhaal of interview
• Vrijheidsbomen planten 
• Herdenkingsstenen plaatsen
• Vlogs laten maken
• Vlammetjes uitdelen/ophalen bevrijdingsvuur
• Ontvangst en uitdelen programmaboekjes

2.5.3 Nieuwe rituelen
Op de vraag ‘Waren er dit jaar onderdelen of rituelen die eerder geen onderdeel waren van deze herdenking? 
Of was de hele herdenking in een vorm die niet eerder gebruikt is?’ antwoorden 2 van de 3 respondenten 
geen ‘nieuwe rituelen’ te hebben omdat ‘het format voldoet’. Uiteraard is daar veelal wel variatie in sprekers 
of type muziek. In feite is het bij rituelen natuurlijk vaak zo: de kracht zit in de herhaling.

Anderzijds geeft 1/3 dus aan dat er dit jaar rituelen waren die eerder nog geen onderdeel waren van de 
herdenking. In een aantal gevallen betreft het dan rituelen die lokaal ‘nieuw’ zijn, maar elders al volledig 
zijn opgenomen in het repertoire, zoals gedichten lezen of namen noemen. Ook worden activiteiten 
genoemd die andere invullers mogelijk niet als ritueel zouden benoemen, of die zich tot ritueel kunnen 
ontwikkelen. In een kwalitatief vervolgonderzoek kan meer van deze dynamiek in kaart gebracht worden.

Wat wordt door de invullers bedoeld met nieuwe rituelen?  

• Verhalen delen, vlogs (5)
• Bijzondere spreker of doelgroep (5) 
• Namen noemen (4) 
• Onthulling monument of boekpresentatie (eenmalig) (2) 
• Gedicht/kleine aanpassing bestaand ritueel (4)
• Cultureel (voorstelling, lezing, concert) (3)
• Aanpassingen vanwege nieuwe plek of in nieuwe samenstelling (2)
• Wensboom (1)
• Stolpersteinen (1)
• Oorlogsgraven bezocht met kinderen (1)

2.6 objecten
Ritueel handelen heeft ook een materiële component. Het gaat dan om de objecten en symbolen die 
aanwezig zijn of gebruikt worden. Dat kunnen speciaal gemaakte dingen zijn, zoals de kransen, of dingen 
die betekenis toevoegen omdat ze ergens voor staan zoals vlaggen. Het kan ook betrekken hebben op 
speciale kostuums of uniformen, kunstuitingen etc.  

In de vragenlijst wordt vooral ingegaan op de positie van de vlag. 

2.6.1 Vlag
Bij 87 van de 90 herdenkingen is de Nederlandse vlag aanwezig, vrijwel altijd (84x) halfstok. In 20 gevallen 
wordt de vlag tijdens de ceremonie gehesen.
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figuur 16
Welke vlaggen zijn (naast de Nederlandse vlag) aanwezig?

2.7 communicatie
Bij dit thema besteden we aandacht aan de communicatie rond de herdenking. Het is gebaseerd op het 
element languages van Grimes. Hij doelt daarmee allereerst op de rol van woorden in het ritueel. Dit is 
met een vragenlijst als deze echter moeilijk in kaart te brengen. Ten tweede heeft het element languages 
betrekking op bronnen van kennis van het ritueel. In de huidige tijd is dan de rol van media vooral 
interessant. Inhoudelijk is daar natuurlijk ook veel over te zeggen; in de vragenlijst is vooral gekeken naar 
het gebruik van media om mensen te betrekken of te informeren. Ook  de mogelijkheid om deel te nemen 
zonder er fysiek bij te zijn - omdat het uitgezonden wordt – geeft een andere dynamiek aan het ritueel. 

Het ritueel kan ook ondersteund worden door een programmaboekje of –blad. Bij 58% van de herdenkingen is 
dat het geval.

2.7.1 Opnames en uitzending

figuur 17
Worden er opnames gemaakt?
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2.7.2 Nieuwe media
Is er een website over de herdenking? Wat is daar te vinden?

• De helft (45) heeft geen eigen website of webpagina. Een derde daarvan zegt wel foto’s of informatie 
te delen op internet. 

• Degenen die wel een eigen website of webpagina hebben, delen daarop vooral informatie over de 
herdenking. Foto’s zijn in 32 gevallen op de site te vinden.

• In 10 gevallen is er ook informatie over de oorlog te vinden op de website.
• In 13 gevallen biedt de site mogelijkheid tot reageren/contact. 

figuur 18
Welke media gebruikt men om te communiceren over de herdenking? (behalve eigen website, kranten en 
mail)

2.8 waargenomen trends
Op de vraag welke trends en ontwikkelingen men in de laatste vijf jaar kon identificeren, kwamen enkele 
thema’s duidelijk naar voren. In de meeste gevallen spreekt men positief over deze thema’s, hoewel er 
soms ook moeilijkheden genoteerd worden.

• Over het algemeen is men positief over de samenwerking met scholen, maar een aantal organisatoren 
laten weten dat het betrekken van jongeren bemoeilijkt wordt door het feit dat de herdenking 
geregeld samenvalt met een schoolvakantie.

• Meer dan een derde van de respondenten geeft aan het echt als trend te zien dat de belangstelling 
toeneemt.

• De meeste organisatorische moeilijkheden zijn vooral het werven van bestuursleden en de 
regelgeving waaraan de herdenking onderhevig is.

• Enkele respondenten noteren positieve ervaringen met het gebruik van sociale media (bijv. 
Facebook) of zijn voornemens daar meer mee te doen.

• Een aantal respondenten spreekt uit dat men op zoek is naar nieuwe vormen van herdenken om 
ook in de toekomst aansprekend te blijven of vermelden recente succesvolle initiatieven, bijv. 
een professionele jeugdbegeleider inschakelen, of kinderen en jongeren benaderen vanuit andere 
verenigingen, zoals het koor of de scouting.
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figuur 19
Wat zijn de trends voor de komende vijf jaar?

23

5

5

3

31

9
6

4
20

5

10

15

20

25

30

35

Jongeren Samenwerking
scholen

Toenemende
belangstelling

Mo eilijkheden
m.b.t.

organisatie

Innovat ie Nieuwe media Media

Positief Negatief Aantal



21

3.1 conclusies
Het geheel aan resultaten overziend, worden enkele trends zichtbaar:

1. Lokale Kleur
In diverse aspecten komt de aandacht voor het lokale karakter nadrukkelijk naar voren, bijvoorbeeld in 
het herdenken van lokale slachtoffers, aanwezigheid van de lokale vlag en de keuze voor lokale thema’s 
en verhalen. Enkel op basis van deze inventarisatie kunnen we nog niet zeggen of dat een recente trend is 
of dat dit altijd al zo was. In (kwalitatief) vervolgonderzoek is het interessant om dit verder uit te diepen. 

2. Rituele creativiteit en dynamiek
Men houdt enerzijds sterk vast aan de bestaande rituelen en draaiboeken, tijden, traditionele rollen 
(functioneel genodigden) en plekken (monument staat centraal). Aan de randen daar omheen is echter 
ook verandering te zien: namen en verhalen spelen een prominentere rol en er zijn diverse activiteiten 
om kinderen te betrekken. Een spanningsveld dat ook gesignaleerd wordt is dat van vernieuwing en het 
‘plechtig’ houden van de ceremonie. In een  kwalitatief vervolgonderzoek is het interessant om te kijken 
wat dan de beleving is van ‘plechtig’ en van ‘vernieuwend’.

3. Het betrekken van kinderen en jongeren 
Dit blijft een aandachtspunt. In de vragenlijst zijn de groepen samengenomen, maar in de praktijk 
vraagt het om verschillende aanpakken. Basisschoolleerlingen zijn via school vaak nog wel te bereiken, 
bij middelbare scholieren is dit lastiger. Ook dit kan in vervolgonderzoek nader uitgewerkt worden.

4. Communicatie
Communicatie om de herdenking heen is nog relatief traditioneel. Sociale media worden wel gebruikt, 
maar het hoort er nog niet helemaal bij. Waar het wel gebeurt, worden deels goede ervaringen 
gerapporteerd. Anderen laten weten dit nog wel een zoektocht te vinden. Hierop zouden vanuit het 
Nationaal Comité 4-5 mei handvatten geboden kunnen worden. Ook in de uitwisseling van tips en 
ervaringen tussen lokale comités kan dit een onderwerp zijn.  

3.2 aanbevelingen

1.
Om zicht te krijgen op trends over de jaren heen is het aan te bevelen om de vragenlijst over 2-3 jaar 
nog eens uit te zetten en de resultaten te vergelijken. Daarbij is het ook interessant om te zien hoe 75 
jaar bevrijding lokaal vorm gegeven wordt; of/welke ‘nieuwe’ rituelen daarbij ontstaan en hoe men 
de toekomst van het herdenken na deze mijlpaal ziet. Deze verkennende rapportage kan ook gebruikt 
worden om te kijken op welke onderwerpen de vragenlijst volgende keer mogelijk nog dieper door kan 
vragen. 

2.
Er worden diverse interessante lokale initiatieven zichtbaar, die breder onderling gedeeld zouden 
kunnen worden. Het faciliteren van het delen van ideeën of het bij elkaar brengen van vraag en 
‘oplossing’, bijvoorbeeld middels een digitaal platform, is zeer aan te bevelen.

3.
Veel van de onderwerpen lenen zich voor vervolgonderzoek en verdieping. Dit rapport en de 
onderliggende database kunnen als basis gebruikt worden voor het formuleren van verdiepende vragen 
voor kwalitatief onderzoek.

conclusies en aanbevelingen3




