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Jorien Holsappel en Josée netten

Een praktische (én prijswinnende) handreiking voor 
gemeenten

in 2011 ontwikkelde stichting impact de Handreiking Herdenken, 

een praktisch boekje voor gemeenten met aandachtspunten voor 

het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst kort na een 

(grootschalige) schokkende gebeurtenis. op 14 november werd 

aan dit boekje de Yardenprijs 2013 (categorie voorlichting) toe

gekend. De toekenning onderstreept de relevantie van het thema 

en het belang van concrete handvatten om herdenken vorm te 

geven. Dit artikel gaat in op de achtergrond van de Handreiking: 

wat maakt herdenken zo belangrijk en met welke afwegingen 

krijgen gemeenten te maken?

Herdenken na schokkende 
gebeurtenissen
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Aandacht voor herdenken
Centraal in de handreiking staat (de behoefte 

aan) herdenken. Terwijl deze term vroeger voor-

al verwees naar het markeren van herinnering 

door de jaren heen, is het de laatste jaren een 

noemer geworden voor allerlei uitingen van 

rouw en betrokkenheid direct na een schokken-

de gebeurtenis. 

Door te herdenken vindt verbinding plaats op 

allerlei niveaus. Allereerst maakt herdenken 

verbinding mogelijk tussen rouwenden onder-

ling, daarnaast tussen rouwenden, direct betrok-

kenen en de gemeenschap die eromheen staat. 

Samenkomen, emoties delen en steun ervaren 

staan hierbij centraal (Post et al., 2002). Een an-

dere term die kort na een grootschalige schok-

kende gebeurtenis dan ook gebruikt kan wor-

den, is publieke of collectieve rouw. Juist in die 

toevoeging van het woord ‘publieke’ ligt tegen-

woordig de uitdaging. Waar rouwrituelen vroe-

ger vooral een plek hadden binnenshuis, in re-

ligieuze gebouwen of van bovenaf geregisseerd 

werden door de overheid, spelen ze zich tegen-

woordig ook af in de publieke ruimte en zijn ze 

‘van onderaf’ geïnitieerd. Binnen een paar uur 

na een schokkende gebeurtenis verzamelen zich 

vaak mensen om bloemen, kaarsen, knuffels en 

dergelijke neer te leggen. Er ontstaan initiatie-

ven voor stille tochten, die via sociale media in 

korte tijd groot kunnen worden. 

Met die verschuiving naar de publieke ruimte 

en de collectieve sfeer, is de verantwoordelijk-

heid voor het ‘herdenken’ bij de gemeente ko-

men te liggen. Het is onderdeel van de ‘nazorg’ 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is (ar-

tikel 2.1.3 Besluit Veiligheidsregio’s 2010). Het 

organiseren van een herdenking is geen een-

voudige taak. In korte tijd, en soms onder sterke 

mediaexposure, moeten veel beslissingen geno-

men worden, ook op terreinen waarmee een ge-

meente veelal niet vertrouwd is, zoals ritueel en 

emotie. Daarbij moeten ze in hun afwegingen 

steeds rekening houden met individuele belan-

gen van nabestaanden en collectief belang in de 

samenleving, wat soms spanning oplevert. Zo 

zijn voorbeelden bekend van een stille tocht die 

werd gehouden tegen de wens van de nabestaan-

den in of van een herdenking die geboycot werd 

door betrokkenen. 

 

Handreiking Herdenken
Op een aantal plekken is ervaring opgedaan 

met de organisatie van een (nationale) herden-

king zoals na de Bijlmerramp, de Tsunami, 

het vliegtuigongeluk in Tripoli, Koninginnedag 

2009, de poldercrash met Turkish Airlines of na 

de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Hierbij 

maakte men ook gebruik van de eerder opge-

dane ervaringen. Enerzijds was dit behulpzaam, 

anderzijds bleken ervaringsdeskundigen niet 

altijd beschikbaar en werd een ‘format’ van een 

eerdere herdenking gekopieerd in een andere 

context, met als gevolg dat de herdenking min-

der aansloot bij de lokale omstandigheden.

De Handreiking Herdenken brengt daarom door 

middel van interviews en literatuurstudie al die 

ervaringen vanuit verschillende perspectieven 

(organisatoren, geestelijk verzorgers, getrof-

fenen) bij elkaar en vertaalt ze in een overzicht 

van aandachtspunten en praktische tips, die ech-

ter genoeg ruimte laten voor situatiespecifieke 

invulling. Het boekje volgt daarbij het proces 

van het organiseren van een grote herdenkings-

bijeenkomst, met hoofdstukken over het sa-

menstellen van het projectteam, het vaststellen 

van doelen, het regelen van praktische zaken, 

het vormgeven aan de inhoud, mediastrategie 

en evaluatie. Om te beginnen wordt echter stil 

gestaan bij de vraag óf een herdenking of stille 

tocht zinvol is. De eerste reactie van een ge-

meente op alle chaos en de betrokkenheid in de 

samenleving is al gauw dat ‘we gaan herdenken’, 

maar soms kan het ook beter zijn om als over-

heid een stapje terug te doen.

Afwegingen vooraf
Doordat een grootschalig incident impact heeft 

op velen, is er ook sprake van diverse doelgroe-

pen, elk met hun eigen verwachtingen en be-

hoeften. Het is daarom essentieel om eerst na te 

denken over doel en doelgroep en dit vervolgens 

consequent als referentiekader te blijven gebrui-

ken voor beslissingen ten aanzien van de het or-

ganiseren en vormgeven van een herdenkings-

bijeenkomst. Hieronder introduceren we een 

aantal afwegingen die door de hele handreiking 

heen een belangrijke rol spelen. 

1. Getroffenen centraal
Dat getroffenen centraal moeten staan, wordt 

vaak al snel geroepen. Toch betekent dit nog re-

gelmatig dat het meer over de getroffenen gaat 

dan dat er ook echt met hen gepraat en gerouwd 

wordt. Getroffenen moeten ook de ruimte krij-

gen om aan te geven wanneer ze liever geen 
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bijeenkomst hebben of om zelf inbreng te heb-

ben in het programma. In de praktijk zal niet 

iedereen iets in willen brengen, maar wordt het 

zeker gewaardeerd dat de vraag in elk geval ge-

steld wordt. Uit de interviews met getroffenen 

kwam naar voren dat het belangrijkste voor hen 

vooral de ontmoeting is met elkaar en met de 

hulpverleners, om zo hun verdriet en ervaringen 

Stille tocht na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, december 2012 (Marco Okhuizen/HH).

te delen. Ook een ontmoeting met leden van het 

koninklijk huis wordt over het algemeen sterk 

gewaardeerd. Daarnaast is de erkenning vanuit 

de samenleving van belang.
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Voor het bepalen welke vorm van herdenken op 

zijn plaats is, is het ook belangrijk om eerst de 

vraag te stellen wie direct of indirect getroffen 

zijn. Hierbij gaat het niet alleen om aantallen; 

ook bepalend is in hoeverre het een homogene 

groep is (afkomstig uit één familie, of bijvoor-

beeld één school, één culturele of religieuze 

groepering). Na kleinere incidenten zoals een 

familiedrama, een auto-ongeluk of een brand, 

of bij schokkende gebeurtenissen met een ho-

mogene groep getroffenen, is het gewoonlijk de 

buurt, vriendengroep, kerk of school die de or-

ganisatie van een stille tocht op zich neemt. De 

gemeente kan daarbij faciliterend optreden door 

vergunningen af te geven, een route af te zetten 

en zorg te dragen voor de veiligheid. Soms is 

het nodig dat de gemeente de organisatie over-

neemt, maar voor de invulling terugvalt op de 

initiatiefnemers. 

2. Vergeet de hulpverleners niet
Ook op hulpverleners komt bij een groot inci-

dent heel wat af. Voor hen is de ontmoeting met 

nabestaanden waardevol. Het is een manier om 

hun emotionele betrokkenheid te uiten en ge-

zamenlijk de gebeurtenissen te reconstrueren. 

Daarnaast is de erkenning en waardering voor 

hun werk belangrijk. Bij een herdenkingsbijeen-

komst moeten zij dan ook de kans krijgen om 

zelf aanwezig te zijn, niet alleen gerepresenteerd 

door de hoogste baas van hun eenheid of orga-

nisatie. 

3. Herdenken als gemeenschap
De vraag om een herdenking komt veelal van-

uit de (lokale) gemeenschap en indirect betrok-

kenen. Voor hen zijn herdenkingsrituelen een 

vorm van betekenisvol handelen in een chaoti-

sche situatie. Het geeft het gevoel iets te kunnen 

doen, het is een manier om symbolisch grip op 

de situatie te ervaren. Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid om solidariteit te tonen met de 

getroffenen, hen te ondersteunen en hen sym-

bolisch weer op te nemen in de samenleving. 

Door de samenleving wordt een herdenking ook 

vaak beleefd als overgangsmoment: het is de 

markering van een periode van collectieve rouw 

waarna het gewone leven weer zoveel mogelijk 

opgepakt kan worden. 

Getroffenen ervaren die markering echter an-

ders, wat betekent dat het belangrijk is dat in de 

herdenking niet te veel gerefereerd wordt aan 

‘afsluiten’, ‘verwerken’ of ‘verder gaan’. 

Het herdenken als gemeenschap brengt ook met 

zich mee dat er rekening gehouden moet wor-

den met culturele of religieuze diversiteit. In 

de praktijk is er vaak de neiging om te zoeken 

naar vormen die als ‘neutraal’ beschouwd wor-

den. Het gevaar daarbij is dat er vormen geko-

zen worden die weinig zeggingskracht hebben 

en uiteindelijk niemand aanspreken. De hand-

reiking geeft dan ook voorbeelden van een ande-

re insteek: er zijn veel creatieve, subtiele vormen 

die voor iedereen, ongeacht religieuze achter-

grond, een meerwaarde kunnen hebben, zoals 

een gedicht, een gezongen gebed, een korte for-

mule ter ondersteuning van het ritueel et cetera. 

In dit opzicht kan gebruik gemaakt worden van 

de rituele competentie van vertegenwoordigers 

van betrokken geloofsgemeenschappen. 

4.Neem de media mee
Media spelen een cruciale rol; nieuwsmedia to-

nen beelden van rouwende mensen en instrue-

ren het publiek zo als het ware wat een accep-

tabele houding is. Zij geven juist in die eerste 

periode vaak stem (dus autoriteit!) aan de ‘ge-

wone mensen’. Het plaatje dat zij selecteren of 

creëren kan een minderheid betreffen of een 

vertekend beeld geven, maar het bepaalt het ka-

der voor wat mensen zien als ‘nationale rouw’. 

Via sociale media bereiken mensen elkaar en 

kan een initiatief in korte tijd enorme proporties 

aannemen. Een overheid moet zich daarvan in 

elk geval goed op de hoogte blijven stellen, zo-

dat ze niet de indruk wekt op deze gevoelige en 

cruciale punten achter de feiten aan te lopen. 

Wat er ook beslist wordt ten aanzien van het or-

ganiseren van een herdenkingsbijeenkomst, een 

goede mediastrategie, met eenduidige en fre-

quente woordvoering, is onontbeerlijk. 

De Handreiking Herdenken is verspreid onder 

alle gemeenten en diverse kerkgemeenschappen 

in Nederland. Ook het symposium van Yarden 

waarbij de prijs werd uitgereikt, was een mooie 

gelegenheid om het boek onder de aandacht te 

brengen van o.a. rouwbegeleiders en uitvaart-

verzorgers. De Yardenprijs zal bovendien helpen 

om het thema en het boek nog verder te bren-

gen. Deze uitgave is ook als pdf te downloaden 

op www.impact.arq.org.
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JoRiEn HolsaPPEl en JoséE nEttEn zijn als beleids-
adviseur werkzaam bij stichting impact en schreven de 
Handreiking Herdenken.
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