


Doel aandacht voor verdriet en verlies

• Samen goed uit de crisis komen.
• (Alle soorten) leed erkennen en emoties een podium geven.
• Aandacht kanaliseert gevoelens en helpt mensen bij het 

verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. 
• Bijkomend effect kan zijn dat het urgentiegevoel voor het volgen 

van de basisregels bij het algemeen publiek toeneemt, wat helpt 
bij de naleving van de maatregelen. 
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Behoefte van getroffenen (theorie)

De vier hoofdbehoeften van getroffenen zijn:

1. Veiligheid: de overheid biedt volop informatie over de 
verspreiding en bestrijding van het virus, als over maatregelen.

2. Rust: door het ritme van persconferenties en de routekaart weet 
men beter waar men aan toe is. 

3. Erkenning: van verdriet en verlies en van de inspanningen van 
iedereen om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

4. Perspectief: het bieden van hoop, dat het weer beter zal gaan en 
dat we dat samen doen. 
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Erkenning in Nederland (zonder rol Rijk)
• Lokaal in ontstane ‘crisiscommunities’ zoals ziekenhuis, vereniging, 

gemeente, straat, enz.
• Geen inventarisatie bekend. Laten bestaan in het kader van 

zelfredzaamheid.

• Regionaal (beperkt)
• Minuut stilte in Zeeland
• In Brabant wekelijks vanuit huis samen zingen van Guus Meeuwis-lied
• Amsterdams initiatief met een boot door de grachten

• Landelijke acties en ideeën
• RTL vertoont op zondagavond miniportretjes van overledenen
• Uitzending KRO/NCRV met Anita Witzier ‘Kaarsje voor je raam’
• Idee van reclamebureau ism RTL: serie herdenkingen met oa projecties
• 7 november ‘Landelijke lichtjesavond’ van Dela (uitvaartzorg)
• UNICEF en Trijntje Oosterhuis met ‘Lieve kinderen bedankt’
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Erkenning internationaal

• Nog geen signaal dat er een Europese dag van rouw komt 
(contact PV geweest).

• Nog geen signaal uit omliggende landen Be/DU/ FR/VK dat er 
dag van nationale rouw wordt georganiseerd.

• Spanje heeft 10 dagen van nationale rouw gehad.
• China: jammerklacht van drie minuten.
• VS: 3 dagen vlaggen halfstok en 1000 namen van overledenen 

op de voorpagina van de NYT.
• Litouwen: 15 minuten life muziek op pleinen en daken.
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Onderbouwing 

1. Behoefte-onderzoek algemeen publiek (nu flitspeiling, later 
kwalitatief)

2. Uitvraag Veiligheidsregio’s
3. Adviezen deskundigen (Ina Strating, Arq, Berthold Gersons, 

Jeanine de Roy van Zuijdewijn en ervaringsdeskundige).
4. Vinger aan de pols via omgevingsanalyse
5. Algemene aandachtspunten
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Ad 1. Behoefte-onderzoek algemeen publiek

Flitspeiling 29 mei 2020
• Ruime meerderheid vindt herdenken van slachtoffers goed idee
• Tweederde vindt daarbij aandacht voor nabestaanden passend
• Helft vindt het passend om stil te staan bij mensen die het 

emotioneel zwaar hebben gehad
• Geen eenduidige uitkomst over manier waarop

• Eenderde: 2 minuten stilte en vlaggen halfstok
• Kwart: herdenkingsceremonie op TV of toespraak vd Koning

• Geen eenduidige uitkomst over timing
• Nog geen helft: als alles voorbij is
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Ad 2. Uitvraag veiligheidsregio’s

12 van 25 regio’s via het Instituut Fysieke Veiligheid
• Veel verschillen tussen regio’s, geen eenduidig beeld

• Sommige regio’s hebben geen behoefte aan een nationaal 
rouwmoment, anderen geven aan dat (getroffen) gemeenten 
juist bij zo’n moment willen aanhaken. 

• Als er een nationaal moment komt, dit niet beperken tot alleen het 
herdenken van de overledenen. 
• Veel mensen zijn op een bepaalde manier slachtoffer, van klein 

tot groot leed. 
• Ook aandacht voor hulverleners, onderwijzers.

• Momentum is van belang, wanneer plan je dit moment met 
mogelijk een tweede golf op komst? 
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Ad 3. Advies deskundigen
Timing
- Sluit aan bij het gegeven dat we de draad weer oppakken en bij roep die gaat komen
- Voorkom tegelijkertijd het gevoel van back to normal in de zomervakantie
- Wacht niet tot het evalueren (en dus ook het zwarte-pieten) is begonnen
- De honeymoonfase is voorbij. Een herdenking/stiltemoment kan helpen om de fase van 
desillusie door te komen (we zitten nu in de nafase van de 1e golf)
- Ben je te laat, dan lijkt een herdenking een politiek instrument
- Wegblijven bij (kans op) volgende piek en campagnes mbt verkiezingen 
- Nu nog niet want mensen kunnen nog niet goed inschatten wat nou de impact is van 
dit alles.

Initiatief
- Idealiter vanuit samenleving, maar dat lukt nu niet voor alle mensen samen. Als er 
symbolen ontstaan in de samenleving kun je daar wel bij aansluiten
- Je moet het gewoon doen en niet te lang wachten
- Als het vanuit het Rijk komt, zorg dan wel voor lokale aansluiting, geef burgemeesters 
een rol, het gaat om de slachtoffers.
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Hoofdboodschap 
We staan stil bij overledenen, hun families en vrienden, bij de impact voor iedereen in 
ons land die verlies en verdriet heeft ondervonden door corona en ook dat dit helaas nog 
velen zal treffen.
• Verbinden, troost bieden, veel mensen aanspreken
• Niet herdenken maar betekenis geven, markeren: rouwen in het besef dat er nog 

meer komen gaat. Benoem hoe zwaar het is.
• Straal uit: een overheid die om je geeft.
• Niet alleen treuren, ook aandacht voor de weg vooruit, de hoop.

Doelgroep
Niet alleen verdriet van nabestaanden, maar de volle breedte

• Ook mensen die hun werk zijn verloren
• Organisaties die failliet zijn gegaan 
• Mensen die het emotioneel moeilijk hebben (gehad) 
• Bijv. Jongeren die geen eindexamenfeestje hebben gehad, studenten, enz.
• En andere treurnis
• Evt. helden die de samenleving draaiend houden/hielden
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Vorm
- Maak gebruik van bekende rituelen, zoals een minuut stilte en een vlag halfstok (veel 
ouderen zijn getroffen; dit zijn zeer waardevolle rituelen voor hen met name).
- Doe het passend bij Nederland (10 dagen rouw zou hier gek zijn). Doe iets wat men in 
den lande ook overal kan doen.
- Nu geen namen/aantallen want dan sla je mensen over, bovendien is het nog niet klaar.
- Verhalen van slachtoffers en getroffenen moeten centraal staan (en niet de prominente 
gezichten). Om wie draait het? Bijvoorbeeld met portretten van mensen in het land.
- Voordeel van een televisieprogramma is dat je kan schakelen en verschillende 
verhalen, plaatsen en personen kan tonen. 
- Geef, naast een landelijk kopstuk, ook burgemeesters een rol en denk aan regionale 
verschillen in intensiteit.

Organisatie
- Deel de boodschap met regio’s en gemeenten, zodat mensen zelf mee kunnen doen. 
- Betrek bovendien burgemeesters van zwaar getroffen gemeenten, zij zijn misschien al 
bezig of willen meer doen. 
- Vooral ouderen zijn getroffen, dus betrek ook ouderenorganisaties bij de organisatie
- Betrek bedrijfsleven en vergeet jongeren niet.
- Doe iets met het gegeven dat we normaalgesproken bij elkaar komen om te rouwen en 
mee te leven, maar dat we dat nu in deze crisis op een andere manier proberen te doen.
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Ad 5. Aandachtspunten

• Afweging behoefte en precedentwerking
• Wat betekent het qua kosten, eenmalig en daarna?
• Wat betekent het voor de verwachtingen rond andere crises?
• Hoe gaan we om met een eventuele lobby van een initiatief?
• Er zijn grote regionale verschillen qua impact en aantal 

slachtoffers.
• We zijn nog niet uit de crisis, en misschien komt er nog een piek, 

wat is een goed moment? 
• Hoe verhoudt ander leed en slachtoffers en nabestaanden van 

andere ziekten zich tot deze aandacht? (Dit is gemeenschappelijk, 
niet individueel)

• Let op samenhang met Prinsjesdag.
• We gaan dus niet voor een monument, en niet een groot 

evenement/samenkomst.
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Eerste advies voor Nederland

We willen aansluiten bij de behoefte die de kop op steekt. Het was een 
uitzonderlijke periode met zeer impactvolle maatregelen voor veel mensen –
en dat gaat nog wel even door. Dat doen we (voorlopig) op twee momenten:

1. Als eerste, voor de zomer, een verhaal van de MP met compassie voor 
iedereen die geraakt is door corona. Gelaagd, met veel aandacht voor 
nabestaanden, maar gericht op saamhorigheid, we hebben allemaal ellende 
ervaren, allemaal op onze eigen manier, op in ons eigen leven. Ook de 
ondernemers, eenzame mensen, eindexamenkandidaten, mensen in regio’s 
waar niet of juist wel veel aan de hand was. MP kondigt (datum) aan (van):

2. Een landelijke dag in het najaar voor iedereen die met verlies te maken 
heeft gehad, in de volle breedte. Een moment van bezinning waarbij we 
terugkijken, meeleven met getroffenen, impact duiden, verhalen delen, en 
hoopvol vooruit blikken. We leggen verbinding met lokaal, met een actieve rol 
voor burgemeesters, een initiatief dat mensen zelf kunnen uitvoeren (een 
kaartje sturen ‘ik mis je’). In de avond een afsluitende uitzending op televisie 
met bijv. muziek, portretten en verhalen. Mogelijke aanwezigheid/rol Koning.
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BIJLAGE
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