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In Ieper startte de campagne van Europeana 1914-
1918 voor België 
Belgen worden uitgenodigd om familiegetuigenissen over WO I te delen met 
Europeana 
 
Ieper, 12 december - In het kader van het project Europeana 1914-1918 waarmee 
men een Europese archiefdatabank over de Eerste Wereldoorlog tot stand wil 
brengen, kwam het team van Europeana naar Ieper om er de vrijwilligers te 
helpen met het scannen en delen van hun voorwerpen en verhalen met 
betrekking tot WO I. 
 
Europeana 1914-1918 is een Europees project om de herinnering aan de Eerste 
Wereldoorlog opnieuw tot leven te brengen. In het kader van dit project is Europeana 
op zoek naar familiegetuigenissen. Vandaag start in Ieper de campagne voor België. 
“Al meer dan 45.000 voorwerpen, documenten, foto’s en verhalen werden in heel de 
Europese Unie verzameld voor de website Europeana 14-18. Nu is het de beurt aan 
de frontstreek van ons land. Geschiedenis delen met elkaar, in de gehele Unie en via 
het net met de hele wereld, is in het licht van de eeuwherdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een bijzonder zinvolle wijze van herdenken.” vernemen we van Piet 
Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum. 
 
Veel mensen hebben thuis of op zolder een oude doos met brieven, foto’s, 
dagboeken, voorwerpen of medailles uit WO I. Iedereen die over dergelijke 
documenten beschikt, wordt uitgenodigd om deze te delen en op die manier mee te 
werken aan het project Europeana 1914-1918. 
 
Online delen, met de hele wereld 
Er zijn twee mogelijkheden om deze documenten te delen. Belgen met interesse 
worden uitgenodigd om naar een van de ‘collectiedagen’ te komen, zoals deze die 
vandaag, woensdag, in Ieper plaatsvindt en waarvan er in 2013 nog verschillende 
over heel België worden georganiseerd. Daarnaast kunnen ze hun documenten ook 
delen via de webportaal van Europeana: 
http://www.europeana1914/18.eu/nl/contributor. Het ‘online’ deel van het project 

 

 1/3 Press Release:Europeana 1914-1918, WW1 Family History Roadshow 



 

is immers erg belangrijk en geniet de steun van de universiteit van Oxford: “We zijn 
blij dat we kunnen deel uitmaken van een dergelijk project”, vertelt Dr. Stuart Lee, 
Deputy CIO van de dienst IT Services bij de universiteit van Oxford. “Wij lanceerden 
dit idee voor het online inzamelen van herinneringen bij burgers in heel Europa. Een 
collectiedag in Ieper, een stad die historisch zo belangrijk is, geeft ons een 
formidabele kans om meer zicht te krijgen op de bestaande oorlogserfenis in de 
verschillende regio’s van Europa.” 
 
Persoonlijke familieverhalen, die misschien nooit werden gedeeld buiten de familie, 
kunnen nu worden opgenomen in de databank en op die manier verspreid en 
bewaard worden. Dit biedt elke Belg ook de kans om mee te werken aan een groter 
project dat de Belgische grenzen overstijgt. 
 
Jill Cousins, Executive Director Europeana: “De herinneringen en verhalen worden 
binnen families bewaard. Er zijn verborgen archieven met zeer persoonlijke verhalen 
die historisch erg belangrijk zijn. Om die reden vind ik het zo belangrijk dat we online 
archiveren, waarbij dankzij een reeks collectiedagen in heel Europa materiaal wordt 
bijeengebracht. Europeana biedt een nieuwe aanpak voor de culturele geschiedenis, 
door het creëren van links tussen de geschiedenis van individuen en de officiële 
geschiedenis, door het tonen van verschillende versies van eenzelfde stukje verleden. 
We willen mensen aanmoedigen om samen een collectief geheugen te realiseren 
voor een oorlog die het dagelijkse leven van de Europeanen sterk heeft beïnvloed, 
ongeacht aan welke kant ze stonden.” 
 
Professionele verwerking  
 
De door Europeana ingezamelde documenten worden ingedeeld, behandeld en 
gebruikt volgens een nauwgezette en wetenschappelijke methodologie. Tijdens de 
collectiedagen zijn er experts aanwezig om de mensen meer te vertellen over de 
voorwerpen die ze meebrengen en de geschiedenis ervan. 
 
Afstand doen van familiedocumenten is niet altijd evident. Daarom vraagt Europeana 
enkel een scan van deze foto’s, brieven of kaarten. Het originele document blijft in het 
bezit van de bijdrager. 
 
Een project van Europese omvang 
 
Met dit unieke project wil men een gigantische Europese databank uitbouwen, een 
archief over WO I dat met de hele wereld zal kunnen worden gedeeld. Over heel 
Europa zijn er een vijftiental collectiedagen, een aantal hebben al met succes 
plaatsgevonden. Tot de landen waarin deze campagne loopt behoren  Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Slovenië en Denemarken. Na Ieper volgen 
er in België nog andere initiatieven, waarover Europeana weldra meer informatie zal 
verspreiden. 
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Nota voor de redactie 
 
Europeana (europeana.eu) is een bibliotheek, archief en museum over Europa, in 
digitale vorm. 
 
Het project Europeana 1914-1918 (europeana1914-1918.eu) wil nieuwe bronnen 
bieden voor onderwijs, tentoonstellingen, toepassingen en diensten die de herinnering 
aan de Eerste Wereldoorlog en hun invloed op het leven van de mensen moeten laten 
voortleven. 
 
Tal van lokale musea en bibliotheken werken mee aan de organisatie en dagelijkse 
werking van de reizende tentoonstellingen. De dienst Patrimonium van Ieper en het 
Vredescentrum van Antwerpen zijn de belangrijkste lokale partners voor de 
organisatie van dit project. Tot nu toe vonden er 25 tentoonstellingen plaats, in 
Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Slovenië, Denemarken en Cyprus. In 
2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en in het kader 
daarvan werkt Europeana ook samen met partners in Italië, Frankrijk, Roemenië en 
Oostenrijk. Voor België zijn de partners onder meer de stad Ieper, het In Flanders 
Field Museum en de provincie Limburg. Tot nu toe hebben al ruim 2.000 mensen van 
alle leeftijden en uit heel Europa deelgenomen aan de collectiedagen en er hun 
familiegeschiedenis gedeeld. 
 
Naast de deelnemers aan de tentoonstellingen waren er nog de online bijdragers. 
Ondertussen werden er al ongeveer 50.000 foto's en scans van voorwerpen die 
verband houden met WO I geüpload op de website Europeana 1914-18. Alle 
documenten die in het kader van het project worden verzameld, passeren eerst langs 
Europeana. Deze familieverhalen zijn een aanvulling bij de nationale documenten die 
naar aanleiding van de herdenking van deze oorlog en in het kader van Europeana 
Collections 1914-1918 worden gedigitaliseerd door de nationale en regionale 
bibliotheken. 
 
Wilt u graag een interview of bijkomende informatie? Europeana helpt u met 
plezier.  
 
Contact: 
Jo Detavernier 
Jo.detavernier@finn.be 
0486 45 69 81 
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