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1. Inleiding
In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt
wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland
neutraal bleef, beïnvloedde de Eerste Wereldoorlog echter talloze aspecten van het
Nederlandse leven.
Een aanzienlijke hoeveelheid Nederlandse culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke
organisaties grijpt de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog aan om in Nederland de
bekendheid van dit conflict en zijn gevolgen ervan te vergroten. Een beter Nederlands begrip
van deze eerste totale oorlog verdiept het inzicht in het moderne nationale en internationale
verleden en hoe de periode 1914-1918 heeft bijgedragen aan het vormen van onze hedendaagse
samenleving. Een verbinding tussen het verleden en het heden is aan de hand van de
gebeurtenissen uit WO1 te maken, waardoor de herdenking ook een actueel thema is.
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Huis Doorn en het Nederlands
Openluchtmuseum/Maand van de Geschiedenis en met medewerking van Stichting 100 jaar
Eerste Wereldoorlog NL heeft met steun van het ministerie van OCW en het ministerie van
Buitenlandse Zaken, per 1 mei 2014 het coördinatiepunt Herdenken WOI opgericht. Inmiddels
heeft dit de naam “EersteWereldoorlog.nu” gekregen. Het coördinatiepunt blijft tot 1 januari
2019 bestaan.
2. Missie
EersteWereldoorlog.nu is tot 1 januari 2019 eerste aanspreekpunt en faciliterend voor iedereen
(zowel nationaal als internationaal) op het gebied van de Eerste Wereldoorlog in Nederland.
Door de coördinerende activiteiten is in januari 2019 de interesse en kennis over de Eerste
Wereldoorlog in Nederland beter in beeld gebracht bij een breed publiek.
3. Visie
EersteWereldoorlog.nu is het coördinatieplatform voor de honderdjarige herdenking van de
Eerste Wereldoorlog in Nederland. De visie van het coördinatieplatform is tweeledig:
1. Als coördinatieplatform vindt EersteWereldoorlog.nu het van belang dat er in de
herdenkingsjaren kwalitatief hoogwaardige activiteiten worden georganiseerd.
2. Eind 2018 zijn zoveel mogelijk mensen in Nederland op de hoogte van de Eerste
Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor Nederland.
EersteWereldoorlog.nu biedt overzicht en waar mogelijk structuur in de activiteiten die
plaatsvinden tijdens de herdenkingsjaren. Dit doet zij door verbinding te leggen tussen
instellingen die tijdens de herdenkingsjaren activiteiten organiseren op het gebied van WO1,
algemeen aanspreekpunt te zijn voor zowel instellingen als publiek en een nationale agenda op
te zetten. Daarvoor bouwt EersteWereldoorlog.nu een netwerk op, waarbij zij in de rol van
aanspreekpunt makkelijk en snel kan verbinden met andere organisaties.
Door de coördinerende activiteiten en gerichte campagnes bedient EersteWereldoorlog.nu
(potentieel) geïnteresseerd publiek en wekt interesse bij hen over deze periode. De nadruk ligt
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bij de activiteiten en het verhaal van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar waar
mogelijk wordt dit in een internationale context geplaatst.
4. Ambitie 2015
In 2014 is een basisstructuur gelegd waarmee in de komende jaren verder gewerkt kan worden
om de kerntaken op lange termijn te vervullen. In 2015 ligt de focus op twee aandachtsgebieden
die elkaar beïnvloeden.
Het eerste aandachtspunt is een grotere bekendheid van WO1 en de activiteiten die worden
georganiseerd op dit gebied bij een groot publiek. Hiervoor wordt een campagneplan op lange
termijn opgesteld. Binnen het campagneplan is het bepalen van een nationale agenda tijdens de
herdenkingsjaren van WOI, door periodiek thema’s op de voorgrond te zetten, een belangrijk
onderdeel. De historische thema’s uit WO1 worden verbonden met actuele gebeurtenissen
binnen dezelfde thema’s.
Het tweede aandachtgebied is om het netwerk verder uit te breiden en duidelijker als eerste
aanspreekpunt te fungeren voor instellingen. Voor instellingen zijn wij een onmisbare schakel in
de communicatie rond WO1-informatie en activiteiten voor een groot publiek en daarnaast de
schakel naar een breed netwerk van WOI gerelateerde instellingen en aanverwante instellingen
die faciliterend kunnen zijn in het bereiken van hun eigen ambities.
EersteWereldoorlog.nu is een aantrekkelijke partner om samenwerking mee te zoeken. Als
gevolg van samenwerking ontstaat voor EersteWererldoorlog.nu mogelijkheden voor nieuwe
projecten waarbij ze het bereiken van haar kerntaken op lange termijn beter kan invullen.
5. Kerntaken
De kerntaken van EersteWereldoorlog.nu bestaan uit:
- Overleg, samenwerking en verbinding leggen tussen instellingen in Nederland (en
daarbuiten) die activiteiten op het gebied van WOI organiseren;
- Een overzicht van activiteiten voor een groot publiek;
- Het publiek op laagdrempelige wijze kennis laten maken met deze periode in onze
geschiedenis;
- Aanspreekpunt op het gebied WOI voor instellingen op verschillende gebieden
(opleidingen, erfgoed, maatschappelijk, overheid, onderwijs etc.) en het grote publiek.
Voor 2015 zijn deze kerntaken omgezet in doelstellingen t.a.v. output, proces en effect.
6. Doelgroepen
EersteWereldoorlog.nu richt zich op twee doelgroepen, namelijk publieksdoelgroepen en
netwerkdoelgroepen.
Publieksdoelgroepen
• Geïnteresseerden en (amateur)historici Eerste Wereldoorlog, zowel binnen Nederland
als daarbuiten;
• Geschiedenisliefhebbers;
• Cultuur geïnteresseerden;
• Onderwijs.
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Netwerk doelgroepen
• Erfgoedinstellingen en culturele instellingen in Nederland;
• Erfgoedinstellingen en culturele instellingen internationaal op het gebied van WO1;
• Geschiedenisprofessionals;
• Koepelorganisaties;
• Overheden: Rijk, provincies en gemeenten;
• Media;
• Toeristische instellingen.
7. Middelen
Voor het bereiken van de doelstellingen zet EersteWereldoorlog.nu verschillende middelen op
het gebied van:
• Verzamelen en presenteren van activiteiten
• Afstemming van activiteiten en initiatieven:
• Borging van kennis en informatie:
• Informatie en kennisoverdracht:
De middelen worden verder besproken in het werkplan EersteWereldoorlog.nu.
8. Organisatie en partners
Huis Doorn, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Nederlands
Openluchtmuseum/Maand van de Geschiedenis hebben van het ministerie van OCW de taak
gekregen een landelijk coördinatiepunt voor het herdenken van de Eerste Wereldoorlog 20142018 in te richten. De drie partners zijn de gezamenlijke beheerders van EersteWereldoorlog.nu,
en verplichten zich tot een gezamenlijke inzet om hier vorm aan te geven en te onderhouden.
Raad van Advies
Hoewel het coördinatiepunt geen wetenschappelijk kenniscentrum voor WOI ambieert te zijn, is
het van belang dat voor het realiseren van verschillende doelstellingen betrouwbare en correcte
kennis over WOI en de gevolgen daarvan beschikbaar is voor het coördinatiepunt.
De Raad van Advies bestaat uit:
• Dr. S. Kruizinga, Universitair docent Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam
• Drs. A. Kruft, voorzitter Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
• Dr. R. van Meeteren, voorzitter Western Front Association afd. Nederland
• Dr. P. Moeyes, docent Engelse letterkunde en geschiedenis Hogeschool van Amsterdam
• Prof. Dr. W. Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam en de Defensieacademie (op de achtergrond)
EersteWereldoorlog.nu vindt het belangrijk om een groot draagvlak te hebben. Om een goede
inbedding in het Eerste Wereldoorlog veld in Nederland te garanderen, is het coördinatiepunt
nauw gelieerd aan de Raad van Advies rond projecten Wereldoorlog I Huis Doorn.
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Partners
EersteWereldoorlog.nu gaat verschillende partnerschappen aan, zowel met instellingen en
organisaties die initiatieven en activiteiten organiseren op het gebied van de Eerste
Wereldoorlog als partnerschappen met organisaties en instellingen die kunnen participeren in
verspreiding van informatie en kennis en vergroten van draagvlag bij het publiek.
•
•
•
•
•
•

Inhoudelijke & organiserende partners
Mediapartners
Educatie- & opleidingspartners
Toeristische & commerciële partners
Partners voor creëren van draagvlak
Internationale partners

9. Begroting
EersteWereldoorlog.nu ontvangt subsidie voor de herdenkingsjaren (2014-2018) van het
Ministerie van OCW. EersteWereldoorlog.nu zal daarnaast via fondsen of anderszins eigen
middelen trachten te verwerven, ter aanvulling voor de uitvoering van bestaande taken of om
aanvullende taken uit te voeren.
10. Onderzoek en evaluatie
Via het bijhouden van verschillende cijfers en de waardering van publiek en netwerk wordt het
bereik van de doelstellingen jaarlijks geëvalueerd. Indien nodig wordt op basis hiervan de
werkwijze bijgesteld.
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