Informatiebrief

voor deelname aan onderzoek naar “De impact van herdenken”
Diemen, 28-02-19
Geachte heer, mevrouw,
Al decennialang wordt in Nederland op 4 mei de Nationale Dodenherdenking gehouden om de
Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien te
herdenken. Voor veel Nederlanders is de Dodenherdenking een belangrijk moment om jaarlijks bij stil
te staan. Er zijn echter ook mensen die moeite hebben om te herdenken of hier onverschillig tegenover
staan.
Welke invloed heeft herdenken op Nederlanders van verschillende generaties en met verschillende
oorlogservaringen en achtergronden? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Arq Kenniscentrum Oorlog,
Vervolging en Geweld doen hier in samenwerking met Universiteit Utrecht onderzoek naar. Middels
deze brief willen wij u uitnodigen om mee te doen aan dit onderzoek.
Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst en het kijken naar een
fragment van de NOS uitzending van de Dodenherdenking op de Dam in 2018. Het onderzoek duurt
ongeveer 30 minuten. U kunt de vragenlijst openen door onderstaande link in uw browser in te voeren.

https://uusocsci.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_01duweKihwGYHgV
Wanneer u de vragenlijst graag samen met een onderzoeker in wilt vullen, of ondersteuning nodig
heeft bij het openen en invullen van de vragenlijst op de computer, kunt u contact opnemen met de
onderzoeker (zie contactgegevens onder aan deze brief).
Deelname aan het onderzoek is anoniem en vrijwillig. Indien het invullen van de vragenlijst te
belastend blijkt te zijn, kunt u op ieder moment stoppen. Wanneer u klachten over het onderzoek
heeft kunt u een email sturen naar de ethische commissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van
de Universiteit Utrecht (klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl).
Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Bertine Verloop (MSc)
E: b.verloop@arq.org
T: 06 118 298 78
In samenwerking met collega onderzoekers
Dr. Trudy Mooren en Prof. Dr. Paul Boelen

