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ALLERLEI INITIATIEVEN OVER WOI VANUIT DEFENSIE
Algemeen kader en permanente federale publicaties
Met het KB van 23 maart 2012 werd er op federale niveau een aparte
organisatie in het leven geroepen, met als opdracht alle
herdenkingsplechtigheden 14-18 op Belgische bodem en lokale initiatieven ad
hoc maximaal te stroomlijnen en te ondersteunen.
Bovendien is dit orgaan het aanspreekpunt voor de buitenlandse
herdenkingsplechtigheden georganiseerd op Belgische bodem.
Het Organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Kanselarij
van de Eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, het Ministerie van Defensie en het Instituut voor
Veteranen – NIOOO.
Als centraal communicatiekanaal heeft dit orgaan een viertalige website,
waarvan Defensie een flink stuk voor haar rekening neemt. Hierop vindt u niet
alleen een overzicht van de lopende tentoonstellingen 14-18 (zie rubriek
evenementen), maar ook een overzicht van de diverse publicaties en de
verantwoordelijke uitgevers.
Zie a.u.b.: http://www.be14-18.be/nl
Naast deze website omgeving, bestaat er ook een Facebook pagina beheerd
door Defensie, waarop u tal van video en illustratie terugvindt en via welke u in
contact kan treden om getuigenissen uit te wisselen en oproepen te lanceren.
Zie a.u.b.: https://www.facebook.com/pages/be14-18/234202936778920
Onder leiding van het Nationaal Geografische Instituut (NGI) sloegen de
federale partners ook de handen in elkaar om historische gegevens volgens een
time line te bundelen op een digitaal platform.
Zie a.u.b.: http://becarto14-18.be/site/?lang=nl Hierop kan u o.a. op basis van
de familienaam, oorlogsgraven lokaliseren.
Concrete mogelijkheden op maat van een school
•
De meeste publicaties zijn uiteraard betalend (zie http://www.be1418.be/nl/evenementen/publicaties ). Via het Instituut van de Veteranen
http://www.warveterans.be/ kan u echter gratis specifieke documentatie
vinden voor scholen of de school inschrijven voor één van hun

Scholengemeenschap Sint – Nicolaas BasisOnderwijs
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
03/ 780 71 95 of 0479/50 34 27
Johan.vercauteren@sgsnbao.be
www.sgsnbao.be

herdenkingsprojecten “live & remember”.
•
De mogelijkheid bestaat eventueel dat het Instituut haar expo in de
school opstelt. Dit kan u bevragen via Mevr. Betty Delanoeye.
•
Daar Defensie verantwoordelijke is voor het oude beeldarchief uit 14-18,
werd na het bewerken van de oude filmmateriaal door de Algemene Directie
Communicatie van het Leger (DG Com) een historische videoreportage
gerealiseerd. U kan deze DVD gratis verkrijgen via mijn collega, F. Meeus, in CC
van deze mail. Zie http://www.be14-18.be/nl/content/dvd-eerste-wereldoorlog
•
Indien u echter met de school zelf een origineel project WOI wenst op te
starten, bestaat er de mogelijkheid om hiertoe een aanvraag tot materiële en
financiële steun “op maat” aan te vragen.
Indien het uitsluitend materiële steun of een personeelsinzet van Defensie
betreft, kan u uw aanvraag rechtstreeks introduceren via mijn collega (F.
Meeus). Hij legt het vervolgens ter goedkeuring voor aan de interne Task Force
14-18 binnen Defensie.
Voor financiële tussenkomsten dient u evenwel uw aanvraag in te dienen bij de
federale organisatie. Dit kan via het Secretariaat van het Federaal
Organisatiecomité: internationalnetwork1418@premier.fed.be
Met vriendelijke groet
E. Vervecken, kapitein-commandant
Officier marketingscommunicatie Defensie, algemene directie communicatie
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