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Op veel plaatsen zal bij de nationale
dodenherdenking uitgebreid stil worden stilgestaan
bij de oorlog in Oekraïne. In Hoogerheide (zie foto,
gemaakt in 2015) wordt zelfs het Oekraïense
volkslied gespeeld. © peter van trijen/het fotoburo

Oekraïne bij onze
dodenherdenking?
Daar zit niet
iedereen in West-
Brabant op te
wachten
In veel West-Brabantse dorpen en
steden wordt vanavond tijdens de
Nationale Dodenherdenking uitgebreid
stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne.
Maar is de herdenking van ‘onze’
oorlogsslachtoffers daar wel voor
bedoeld? De meningen lopen uiteen.
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ALLE ARTIKELEN

MEEST GELEZEN

In Hoogerheide speelt de harmonie het
Oekraïense volkslied. In Sprundel
worden de ervaringen van Oekraïense
vluchtelingen gedeeld, terwijl op veel
andere plaatsen in de toespraken
uitgebreid wordt stilgestaan bij de oorlog
aan de rand van Europa.

‘Geen twijfel’
Carel Hubert, voorzitter van de Bredase
Stichting 4 mei Dodenherdenking, vindt
het ‘vanzelfsprekend’ dat de situatie in
Oekraïne dit jaar bij de herdenking een
prominente rol speelt. ,,Dodenherdenking
beperkt zich niet  tot het verleden. De
actualiteit sluit naadloos aan bij waar we
op 4 mei bij stilstaan. Ik heb zelf geen
moment getwijfeld om in mijn toespraak
naar de oorlog daar te verwijzen. En ik
neem aan, hoewel ik zijn speech nog niet
heb gezien, dat de burgemeester daar
verder op in zal gaan.”

Uitdaging is de goede
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actuali teit
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WEBWINKEL

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

- Gerben van den Berg, Nationaal comité 4

en 5 mei

Peilingen
Maar zoals Hubert denkt lang niet
iedereen. Uit recente peilingen op
internet blijkt dat een grote groep
Nederlanders van mening is dat de
traditie van dodenherdenking niet
vermengd mag worden met oorlogen die
vandaag de dag elders spelen. Of zoals
ene Johan het op internet verwoordt:
‘Deze oorlog hoort niet thuis op onze
dodenherdenking.’ Ook een poll van
deze krant laat dat beeld zien. Daarbij is
het aantal tegenstanders bijna even groot
als het aantal voorstanders.  

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is van
mening dat Oekraïne dit jaar wel degelijk
een plek verdient bij de nationale
dodenherdenking.  Woordvoerder
Gerben van den Berg: ,,Maar de
uitdaging is wel een goede balans te
vinden tussen de Tweede Wereldoorlog,
de slachtoffers van toen, en de
actualiteit. Niet iedereen zal tijdens de
twee minuten stilte louter aan de
slachtoffers van WOII denken. Het
belangrijkste is dat we in gedachten tot
de kern komen.‘’

Hoe onzekerder

mensen zich voelen,

hoe meer ze

Rijsbergse zakenman kan geld voor

Feyenoord-spits Dessers niet zomaar

kwijt

PREMIUM

2
Woedende Bredase schilder hangt

anti-Poetindoek op: ‘Soms moet je je

nek uitsteken’

PREMIUM

3
Vermoorde Louc (19) redde met zijn

leven dat van een medegevangene in

Den Hey-Acker

PREMIUM

4
Vanwege aanhoudende droogte per

direct onttrekkingsverbod ingesteld

in delen West-Brabant

5

WEEKDEAL: Boek nu extra voordelig

jullie dagje sauna!

Van €42.5 voor €29.5

Maanddeal: Hans Klok & Friends

Van €45.5 voor €25.5
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vasthouden aan

tradities

- Bram Peper, Socioloog aan de Universiteit

van Tilburg

Die kern is volgens Van den Berg dat
mensen beseffen dat vrijheid en vrede
niet vanzelfsprekend zijn. ,,De Russische
invasie in Oekraïne heeft ons op harde
wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in
Europa niet louter tot het verleden
behoort. De gedachten van velen zullen
op 4 en 5 mei ook uitgaan naar alle
onschuldige mensen die op dit moment
slachtoffer zijn van dat gewelddadige
conflict. Stilstaan bij onze eigen vrijheid is
onlosmakelijk verbonden met de vrijheid
van anderen.”

Niet verbaasd
Bram Peper, als socioloog verbonden
aan de Universiteit in Tilburg, zegt niet
verbaasd te zijn over de weerstand om
de oorlog in Oekraïne in een adem te
noemen met de nationale
dodenherdenking. ,,Je ziet het vaker in
onzekere tijden. Als mensen zich
onzeker voelen over hun toekomst, dat
ze de neiging hebben vast te houden aan
tradities. En voor hun gevoel hoort bij de
nationale herdenking geen oorlog in
Oekraïne.‘’

Maar, gaat Peper verder, tradities liggen
vaak veel minder vast dan mensen
denken.  ,,Neem de dodenherdenking,
die is in de loop der tijd ook veranderd.
Daarbij herdenken we al lang niet meer
alleen de Nederlandse soldaten en
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Groen, gezellig en geen plek waar
ze zo gelukkig zijn als in het
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Schorsmo len: volksbuurt-in-opleiding
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FAMILIEBERICHTEN

Marlies Kik-Huijgens (Bergen op Zoom)

Jopie (Johanna Wilhelmina Elisabeth) Baartmans-
van Dixhoorn (Lepelstraat)

Riet Voeten-Bastiaansen (Breda)

Arnold van Tilburg (Roosendaal)

Marie Besters-van Bergen

Petrus Adrianus Wilhelmus (Piet) de Weerd

Zuster Gerina (Jacoba Maria Josephina) van Steen

verzetsstrijders die zijn omgekomen in de
oorlog. We herdenken ook de Joden,
Roma en homoseksuelen, de militairen
die gesneuveld zijn bij vredesmissies.
Kortom, traditie is vaak veel meer fluïde
dan we denken.‘’

‘Wat willen we met de
dodenherdenking’
Stelling nemen in het debat doet Peper
niet. ,,Ik denk dat we onszelf veeleer de
vraag moeten stellen: wat willen we met
de dodenherdenking? Gaat het om het
herdenken van de Nederlandse 
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
en de conflicten daarna. Of moet de
Dodenherdenking voor iets breders
staan? Stilstaan bij wat er is gebeurd,
maar vooral ook vooruit kijken en hopen
dat het verleden zich nooit meer
herhaalt.”’

Je las zojuist één van je

gratis

PREMIUM artikelen

Het account waarmee je bent ingelogd
(bponzin@gmail.com) kent geen actief

abonnement. 
Al abonnee? Vind het e-mailadres dat aan je

abonnement is gekoppeld.

1. Kies je formule

Digitaal Basis

Digitaal Basis
+ 

zaterdag op
papier

Woedende Bredase schilder hangt

anti-Poetindoek op: ‘Soms moet je je

nek uitsteken’

PREMIUM

Vanwege aanhoudende droogte per

direct onttrekkingsverbod ingesteld

in delen West-Brabant
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actualiteiten en productinformatie. Je kan dit
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De Kia EV6 is Auto van

het Jaar 2022.

De EV6, de nieuwste
elektrische auto van Kia,
is het begin van een
nieuw tijdperk. Laat je
inspireren door zijn
energie en krachtige
design.Gesponsord door:

De Kia EV6.
ONTDEK MEER
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Van onze partners
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Conny is
uitvaartverzorger
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dingen maken
het verschil’
Aangeboden door

(https://indebu
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Populair Net binnen

Lipton

coöperatie DELA

In samenwerking met indebuurt Breda
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