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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp:
Samen blijven(d) herdenken

Steenbergen; 28 februari 2023

Aan de Raad,

In het najaar van 2024 staan we in onze regio stil bij de viering en herdenking van 80 jaar vrijheid. 
In navolging van de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in 2019, rijst de vraag wat we 
samen met elkaar voor het volgende lustrum willen gaan doen. Daarnaast is er ook de vraag hoe 
we in de toekomst samen met onze gemeenschap kunnen blijven herdenken, zodat we ook in de 
voorziene toekomst onze vrijheid kunnen blijven vieren.

Beide vraagstukken hebben de aandacht van het college van B&.VJ en wij willen graag uw raad 
hierbij op de hoogte stellen van de voorbereidingen tot nu toe.

Het belang van samen blijven(d) herdenken.

Het samen blijven herdenken van slachtoffers van oorlogshandelingen en het vieren van onze 
vrijheid is een belangrijk en waardevol iets. In 2019 bleek bij de viering en herdenking van 75 jaar 
vrijheid dat de we, met verbindende kracht, als gemeenschap binnen Steenbergen een 
aansprekend herdenkingsprogramma kunnen organiseren. Meer recent heeft de herdenking van 
70 jaar Watersnoodramp in Nieuw-Vossemeer ook laten zien dat het belang van herdenken 
onverminderd groot is.

Het herdenkingsseminar van 6 november jl. toonde daarbij het belang aan van samen blijven(d) 
herdenken, ook in tussenliggende járen als er geen lustrum wordt gevierd of herdacht. Ook 
buiten de lustrumjaren is er dus volop aandacht voor herdenken.

Toch worden de (oorlogs)verhalen uit eerste hand steeds schaarser en komt het belang en de 
verantwoordelijkheid van herdenken steeds meer op jongere generaties te liggen. Zij hebben de 
verhalen van de oorlog (of de Watersnoodramp) van ouders, grootouders of uit tweede hand 
gehoord. Dat maakt de noodzaak om toekomstbestendig te herdenken alleen maar groter; zo 
kunnen we de verhalen levend houden, de noodzaak onze vrijheid benadrukken en (de kans op) 
polarisatie tegengaan.

Het aankomende lustrumjaar werpt natuurlijkerwijs de vraag op hoe we met elkaar én met het 
oog op de toekomst kunnen blijven herdenken. Vandaar dat we nu ook een start willen maken 
met dit vraagstuk, samen met onze betrokken partners binnen de gemeenschap en ook meteen 
voorsorteren op de verdere toekomst.
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Organiseren van de verbindende kracht.

Gelet op de voorbereidingstijd van het vorige lustrum, is het van belang op korte termijn van 
start te gaan. Daarom wordt binnen afzienbare tijd (14 maart a.s.) een eerste bijeenkomst 
gehouden met betrokken partners (zoals herdenkingsorganisaties in de verschillende kernen, 
erfgoedorganisaties en het onderwijsveld) van de ideeën en wensen die er op dit moment al zijn 
en om de betreffende organisaties te vragen om hier nader over te denken. Overige organisaties 
en inwoners zullen daarnaast ook worden opgeroepen om hun eventuele initiatieven kenbaar te 
maken. In het latere voorjaar willen we dan een voorlopig programma opzetten voor het 
lustrumjaar 2024.

De voorbereidingen worden in het credo van de "verbindende kracht" georganiseerd. Dat 
betekent dat we samen met de partners en interne zaken zoveel mogelijk integraal aanpakken. 
De verantwoordelijkheid en het karakter van de herdenkingen blijven wel nadrukkelijk bij de 
organisatie. Bij de gemeente past vooral een regie- en ondersteunende rol.

Het idee is om de viering en herdenking van 80 jaar vrijheid onder te brengen in het grotere 
geheel van "Samen Blijven(d) Herdenken" en hiertoe een platform o.i.d. op te richten dat ook na 
2024 blijft bestaan.

Tot slot.

Met deze raadsmededeling hebben we een eerste beeld geschetst van de ontwikkelingen 
rondom de herdenking en viering van 80 jaar vrijheid en het samen blijven(d) herdenken binnen 
de gemeente Steenbergen. Uiteraard houden we u als raad betrokken en geïnformeerd in beide, 
wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden processen.

Met vriendelijke groet, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burg'
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