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Constant en in beweging is een eindrapportage van tien studies over verschillende aspecten van
herdenkingsrituelen, uitgevoerd onder leiding van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum.

Met welk idee is dit onderzoek opgezet?
Herdenken en vieren moeten blijven aansluiten bij de behoeften van alle inwoners van Nederland, ook in de
toekomst. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat de hoge opkomst blijvend zal zijn nu de eerste generatie
steeds kleiner wordt. Ook hebben lokale comités moeite om jongeren betrokken te houden bij het herdenken
van de Tweede Wereldoorlog. Dit dwingt tot nadenken over de betekenis en het doel van rituelen van
herdenken en vieren. Hoe kunnen deze rituelen in de toekomst betekenisvol blijven?

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?
• Het draagvlak voor 4 en 5 mei is nog altijd groot, zowel onder jongeren als volwassenen, en
lokale organisatoren signaleren een toename van het aantal deelnemers. Bestaande rituelen
zoals de twee minuten stilte en het trompetsignaal worden omarmd door het overgrote deel van
de Nederlanders. Vasthouden aan het bestaande repertoire is dus belangrijk om herdenken en
vieren betekenisvol te houden.
•

Tegelijkertijd blijkt dat rituelen continu
veranderen en in beweging zijn. Verandering
begint vaak ‘van onderop’ om gaandeweg
meer en meer geformaliseerd te
worden. De kracht van de rituelen zit
dus vooral in de ogenschijnlijke
onveranderlijkheid: in het
vermogen om ze steeds
aan te passen aan nieuwe
behoeftes zonder de
vertrouwde kern te
verliezen.
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•

Voor leerlingen en docenten is het belangrijkste doel van herdenken het doorgeven van het
verhaal van de oorlog. Toch komt ook duidelijk de wens naar voren dat herdenken en vieren
inclusiever, actueler en invoelbaarder worden. Er is dus vraag naar meer historische context
én meer actualiteit.

•

Kinderen en jongeren vinden herdenken belangrijk. Ze voelen niet de behoefte om
rituelen te versimpelen of op te leuken: ook zij hechten waarde aan traditie, zij het in
mindere mate dan volwassenen. Wel moeten rituelen inzichtelijk en invoelbaar blijven.
Het actief betrekken van jongeren bij de
organisatie van herdenkingsrituelen kan
de sleutel zijn. Jongeren die hun eigen
herdenking vormgeven, waarderen dit in
hoge mate omdat ze zichzelf hierin kunnen
herkennen.

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?
Herdenkingen voor iedereen:
•

•

•

•

•

Zorg er bij het organiseren van een herdenking voor
dat de betekenis van het ritueel en de context van
wie en wat herdacht wordt duidelijk is.
Informeer bij scholen wat er wordt gedaan aan het
thema herdenken en probeer samen met de school
vorm te geven aan de herdenking. Denk na over
andere mogelijkheden dan het voorlezen van een
gedicht. Laat leerlingen bijvoorbeeld vertellen wat ze
hebben uitgezocht over het verhaal bij een bepaald
monument en wat voor indruk dat op hen heeft
achtergelaten.
Stimuleer ouders om samen met een kind naar een
herdenking te gaan of deze op televisie te bekijken.
Zo raakt het kind al op jonge leeftijd bekend met
herdenken.
Mensen met een migratieachtergrond (met of zonder vluchtachtergrond) blijken even(!) geëmotioneerd
als andere groepen wanneer zij de herdenking zien. Uit eerder onderzoek blijkt dat sommigen minder
betrokken zijn bij de herdenking. Het is daarom goed om hen actief uit te nodigen en bij de herdenking
te betrekken.
Het betrekken van vluchtelingen bij herdenkingen kan heel waardevol zijn om ervaringen met oorlog
rondom de herdenking actueel en invoelbaar te maken. Wel is aandacht voor de mogelijke psychologische
effecten van herdenken van belang.
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Psychologische effecten van herdenken:
Voor oorlogsgetroffenen met oorlogsgerelateerde klachten kan
herdenken een heftige ervaring zijn. Het is daarom belangrijk
dat deze ‘blootstelling’ aan het verleden vrijwillig en in een veilige
context plaatsvindt.
• Het is zinvol om kennis te hebben over specifieke data naast 4 mei
waarop herdenkingen plaatsvinden. Dit kan kan veel inzicht in en
begrip geven voor gedrag of gevoelens van oorlogsgetroffenen
rond deze data.
• Men kan proberen een betekenisvolle beleving van de herdenking
voor de oorlogsgetroffenen te versterken. Kijk bijvoorbeeld
samen met een oudere naar de herdenking, of praat na afloop met
oorlogsgetroffenen na over de herdenking.
Deelname aan de Nationale Herdenking leidt tot een toename van emoties als verdriet en boosheid. Een
gevoel van erkenning kan dit tegengaan. Vraag oorlogsgetroffenen daarom hoe zij de periode rond een
herdenking ervaren en toon belangstelling voor wat zij doorstaan hebben.
•

•

Rituelen van het vieren van vrijheid:
Zet meer in op de zichtbaarheid en overtuiging van bestaande
rituelen op 5 mei, zoals het ontsteken van het vrijheidsvuur en het
‘5 voor 5-moment’.
• Besteed meer aandacht aan de inhoudelijke activiteiten rond
vrijheid die op Bevrijdingsfestivals worden georganiseerd.
• Door jongeren wordt het advies gegeven meer gebruik te maken
van beeldmateriaal zoals film, foto’s en posters om mensen na te
laten denken over vrijheid.
•

Algemene aanbevelingen:
• Organisatoren van een herdenking moeten een visie hebben op welke emoties men wil oproepen met
de herdenking en hoe men inspeelt op emoties. Uiteindelijk gaat het bij een herdenking om waardig en
eervol herdenken, niet om ‘tranentrekken’.
• Bij het zoeken naar toekomstbestendige herdenkingsrituelen is het goed om aandacht te besteden aan
het al bestaande ritueel van de stille tocht.
• Lokale initiatieven zouden breder onderling gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld met een digitaal
platform, om ideeën tussen lokale comités te delen.
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