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In de lente van 2015 presenteerde het Nationaal Comité 4 en 5 mei haar toekomstvisie: Kom 

vanavond met verhalen. Het comité stelt dat verhalen de sleutel zijn om niet te vergeten. 

Tegelijkertijd is de gemeenschappelijke oorlogsgeschiedenis, volgens het persbericht, meer dan 

een opstelsom van persoonlijke verhalen: ‘Het comité wil er voor zorgen dat de moord op de 

Joden niet alleen als zaak van de Joodse gemeenschap wordt beschouwd en dat het 

bombardement op Rotterdam ook betekenis krijgt voor migranten die nu in die stad wonen. 

Verschillende lagen aanbrengen in herdenken helpt de aard van die ervaringen aan volgende 

generaties door te geven’.  

Het comité is op zoek naar een gemeenschappelijk verhaal dat voor de volgende 

beleidsperiode ten grondslag kan liggen aan het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in 

Nederland. Jacques Wallage, voorzitter van de werkgroep herdenken, zegt in een interview: ‘Ik 

heb het gevoel dat in Nederland verschillende groepen vooral hun eigen slachtoffers herdenken. 

We herdenken nationaal, maar herdenken we ook samen? We willen in de 

verkenningsgesprekken toe naar de fundamentele vraag hoe we die verschillende ervaringen van 

verschillende groepen mensen een plek kunnen geven in het gemeenschappelijke verhaal. Dat 

moet geen belangenstrijd zijn. Ik zou op zoek willen naar het overstijgende, het gezamenlijke. 

Wat bindt ons?’  

De vraag naar de toekomst van het herdenken in Nederland en het belang van het levend 

houden van gemeenschappelijke en persoonlijke verhalen in dit perspectief staan centraal in RE-

MEMBER, de Community of Practice binnen het Tilburg Cobbenhagen Center die kwesties over 

identiteit en gemeenschapsvorming in de huidige herinneringscultuur signaleert en onderzoekt, 

in samenspel met direct betrokkenen uit de herinneringspraktijk. 

 

 

http://www.4en5mei.nl/over-het-comite/toekomstvisie/visie
http://www.4en5mei.nl/over-het-comite/toekomstvisie/visie
http://www.4en5mei.nl/pers/persberichten/persbericht/38/tweede-wereldoorlog-hart-van-herdenken-en-vieren
https://issuu.com/nationaalcomite4en5mei/docs/nc_nat._com._magazine
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Domein (kennisgebied) 

 

De zoektocht naar een gemeenschappelijk verhaal – naar een nieuw verbindingspunt in de 

samenleving – tekent de zeven decennia van het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in 

Nederland. Zij is opnieuw actueel met de komst van vluchtelingen en andere nieuwkomers in de 

samenleving en beïnvloedt de omgang met minderheden in ons land. Op het moment dat het naar 

het gevoel van velen binnen de samenleving ontbreekt aan sociale cohesie, blijkt het 

overgeleverde nationaal-historische verhaal niet langer in staat te voorzien in het verlangde besef 

van samenhang.  

De Nederlandse samenleving is zich onder invloed van migratie, globalisering en 

multiculturalisme in toenemende mate bewust geworden van haar pluriforme karakter. Zij biedt 

ruimte aan verschillende sociale groepen en bewaart een breed scala aan identiteitsbepalende 

verhalen en geschiedenissen. De maatstaven van het nationaal geheugen zijn veranderd – zo is 

beschreven in de NWO programmanotitie ‘Culturele dynamiek’– en de traditionele beelden van 

nationaal burgerschap en nationale cultuur verbinden individuen en groepen niet langer. Er is in 

Nederland een sterke, aan urgentie groeiende behoefte aan een culturele identiteit, waarin 

gevestigde en nieuwe sociale groepen zich in hun eigenheid erkend en vertegenwoordigd voelen 

en tegelijkertijd met elkaar worden verbonden.  

De community RE-MEMBER draagt bij aan het publieke debat vanuit de idee dat de 

verhalen over, de herinneringen aan en de ervaringen uit het verleden toegang geven tot een 

actuele culturele identiteit. Is het mogelijk opnieuw toe te werken naar een nationaal verhaal 

waarin Nederlanders collectief kunnen geloven en dat uitdrukt waaraan ze waarde hechten? Een 

verhaal waarin de persoonlijke verhalen en geschiedenissen van de verschillende individuen en 

groepen een plaats hebben en met elkaar worden verbonden? Een verhaal dat steeds opnieuw een 

relatie weet te leggen met de actuele maatschappelijke, politieke en culturele situatie? Een 

verhaal dat zowel recht doet aan het oorlogsverleden en tegelijk de vraag naar de toekomst van 

de samenleving richting geeft? 

 

 

 

http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/culturele+dynamiek
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Gemeenschap (kennisdragers) 

 

De community RE-MEMBER bestaat, naast wetenschappelijk onderzoekers, uit professionals en 

vrijwilligers werkzaam bij nationale en regionale herdenkingscomités, kunst- en 

erfgoedorganisaties, landelijke en gemeentelijke beleids- en bestuursorganen, primair en 

voortgezet onderwijs, ontwerpbureaus en de media. De leden dragen bij aan de ontwikkeling van 

een herinneringscultuur die zich verzet tegen generalisatie en uitsluiting en die een lans breekt 

voor identiteiten die niet statisch zijn, maar die zich blijven veranderen en ontwikkelen. Vanuit 

deze visie initieert de community RE-MEMBER een serie activiteiten met betrekking tot het 

herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in Nederland: 

 In samenwerking met nationale en regionale herdenkingscomités, erfgoedorganisaties en 

landelijke en gemeentelijke beleids- en bestuursorganen ontwikkelt RE-MEMBER een 

toekomstvisie voor het gedenken in Nederland en stelt van hieruit beleidsadviezen op. 

 In samenwerking met vertegenwoordigers uit primair en voortgezet onderwijs ontwerpt 

RE-MEMBER nieuwe lesmodules. 

 In samenwerking met kunstenaars ontwerpt en ontwikkelt RE-MEMBER nieuwe 

plaatsen van herinnering. 

 In samenwerking met journalisten en andere mediadeskundigen brengt RE-MEMBER 

deze nieuwe beleidsadviezen, toekomstvisies, lesmodules en herinneringsplaatsen onder 

de aandacht van een breed publiek. 

 In samenwerking met vertegenwoordigers uit de wetenschap organiseert RE-MEMBER 

symposia en debatten waarvan de uitkomst wordt meegenomen in de reflectie op sociaal- 

culturele herinneringsprocessen en bijbehorende producten.  

 

Praktijk (kennisbehoeften) 

 

In de huidige herinneringscultuur is er, zo signaleren de leden van deze community, de behoefte 

aan een collectief verhaal, dat de verleden werkelijkheid opneemt in een overkoepelend en 

zingevend mens- en wereldbeeld. Tegelijkertijd laat de herinneringspraktijk de tendens zien dat  
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particuliere verhalen over het verleden, en de gemeenschappen die de herinnering eraan levend 

houden, zich vermenigvuldigen. Deze dynamiek leidt dikwijls tot het ontstaan van zogenoemde 

‘begrensde herinneringsgemeenschappen’ in Nederland, die met elkaar concurreren en 

conflicteren.  

De community RE-MEMBER onderzoekt enerzijds wat de logica is van het levend 

houden van een eigen herdenking die begrensd is. Anderzijds is er aandacht voor het probleem 

dat ontstaat, 1.) wanneer verhalen van begrensde herinneringsgemeenschappen op geen enkele 

manier verbonden worden, met wat door andere groepen binnen de Nederlandse samenleving 

wordt herdacht, of 2.) wanneer groepen van het herdenken uitgesloten worden omdat zij tijdens 

de herdachte gebeurtenissen geen deel uitmaakten van de Nederlandse samenleving. 

De community RE-MEMBER werkt de consequentie uit van de gedachte dat 

particulariteit niet per definitie afgrenzing en uitsluiting betekent. Uitgangspunt voor een 

levendige discussie en productieve samenwerking tussen de professionals en vrijwilligers die bij 

deze ‘lerende gemeenschap’ betrokken zijn, is de idee dat verhalen die de Nederlandse 

samenleving in herinnering bewaart niet langer hoeven te werken als een bron van conflict. Zij 

kunnen individuen en groepen juist samenlevingbreed en op een generatie-overstijgende wijze 

verbinden.  

 

Lopende projecten 

 

De leden van de community RE-MEMBER toetsen de vraag hoe het beleefde of verbeelde 

verleden bij kan dragen aan een positieve identificatie van de Nederlandse samenleving, aan een 

actuele case study waarin de verwerking van oorlog of conflict centraal staat. Binnen de 

community lopen op dit moment onder andere de volgende deelprojecten: 

 

Case study 1:  

Regionaal gedenkproject ‘Vrijheid doorgeven’ 

 

‘Wat betekent vrijheid voor jou?’ Deze vraag is uiterst relevant voor Tilburg: een stad 

met een universiteit die internationale uitwisseling stimuleert, als zodanig onderdak biedt  
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aan een pluraliteit van verhalen en geschiedenissen en diversiteit rekent tot een van haar 

kernwaarden. In 2017-2018 werkt de community RE-MEMBER met toonaangevende 

partners in het erfgoedveld toe naar de uitgave van een boek, de ontwikkeling van een 

digitaal monument (website) en de productie van een tv-documentaire met een educatieve 

component. Binnen dit drietal producten richten we ons op de ten minste 21 

verzetsverhalen van de Tilburgse studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 

omgekomen. Wat waren hun vragen, dilemma’s, dromen en idealen? Op een interactieve 

manier worden de verhalen van onze oud-studenten verbonden met de verhalen die 

momenteel onder studenten leven. Via het doorgeven van de verhalen van toen, willen we 

empathie en bewustwording creëren bij de studenten van nu.  

 

Case study 2:  

Symposium filmpremière ‘Klanken van oorsprong’  

 

Scarabeefilms, de producent van onder andere de internationaal bekroonde Indonesië-

trilogie ‘Stand van de zon-maan-sterren’, bereidt een nieuwe documentaire voor: 

‘Klanken van oorsprong’. De documentaire brengt een indringende zoektocht in beeld 

naar de impact van oorlog, vluchten en het opnieuw moeten beginnen bij verschillende 

generaties Nederlands-Indische muzikanten. Verhalen en muziek maken invoelbaar hoe 

de turbulente geschiedenis als last en inspiratiebron doorklinkt in hun leven en 

invloedrijke muzikale bijdrage aan Nederland en daarbuiten. De community RE-

MEMBER is betrokken bij de organisatie van een publieksgericht symposium 

voorafgaand aan de filmpremière, waarin diverse sprekers uit wetenschap en 

samenleving met elkaar in gesprek gaan over de herinneringscultuur in Nederland in het 

algemeen, en in het bijzonder over de plaats die daarin is weggelegd voor de geschiedenis 

van Nederlands-Indië. 

 

Case study 3:  

Gezocht, ondernemende denkers! 
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De community RE-MEMBER stimuleert het engagement van jonge onderzoekers, met 

interesse voor vraagstukken die verband houden met de toekomst van het herdenken van 

oorlog en vieren van vrijheid in Nederland. Momenteel werken we aan de opzet van een 

tweetal PhD projecten die interdisciplinair zijn en idealiter vorm krijgen in samenwerking 

met partners in het maatschappelijk veld. Het eerste projectvoorstel houdt zich bezig met 

de vraag naar sociale inclusie en gemeenschapsvorming in de context van 

vluchtelingenopvang en huisvesting binnen een gemeente in de regio. Het onderzoek, 

waarin aandacht is voor de informele interactie tussen vluchtelingen en non-instutionele 

actoren, zal resulteren in concreet beleidsadvies. Het tweede projectvoorstel richt zich op 

de ontwikkeling van lesmethoden over de Tweede Wereldoorlog op scholen: hoe maken 

we de gebeurtenissen van toen relevant voor de leerlingen van nu, welke verbindingen 

met de actualiteit kunnen we leggen en welke niet? Interessant in dit verband is de link 

met de herinneringen van ‘nieuwe’ Nederlanders – waaronder vluchtelingen. 

 

Meer informatie 

 

RE-MEMBER ontwerpt in overleg met de bij het project betrokken actoren een passende 

planning en begroting. De Communities of Practice die binnen het Tilburg Cobbenhagen Center 

ontstaan, worden samengehouden door zowel een gemeenschappelijke inzet als door een verschil 

in mogelijkheden en concrete – technische en intellectuele, personele en materiële – behoeften. 

Om een Community of Practice vruchtbaar te doen zijn is het zaak, zo leert de ervaring, deze 

verschillen productief te maken: wat bij de één ontbreekt moet een ander in staat en bereid zijn te 

geven. Eén aspect hiervan kan zijn dat partijen financieel activiteiten van andere partijen 

mogelijk maken, maar er zijn ook vele andere mogelijkheden tot samenwerking met voordeel 

voor alle partijen.   

 

Voor vragen over RE-MEMBER, de Community of Practice die onderdeel is van het Tilburg 

Cobbenhagen Center, kunt u contact opnemen met Dr. Liesbeth Hoeven: bereikbaar via 

E.J.Hoeven@tilburguniversity.edu  

mailto:E.J.Hoeven@tilburguniversity.edu

