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Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar 
Vanuit Huis Doorn, Nederlands Openluchtmuseum (Maand van de Geschiedenis) en NIOD Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies is op 1 juni het coördinatieplatform rond WO1 opgezet. 
Financiering vanuit Ministerie OCW en voor een klein deel vanuit Buitenlandse Zaken. 
 
Het platform wordt geadviseerd door een inhoudelijke Raad van Advies: 

• 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) 
 
Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar 
EersteWereldoorlog.nu heeft z.s.m. een digitaal platform laten maken. Jort Kelder en Mevrouw drs. M.J. 
Hammersma, Directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van OCW, lanceerden de website 
op 1 oktober tijdens het openingsfestival van de Maand van de Geschiedenis op Huis Doorn.  
 
Het digitale platform heeft als belangrijke elementen: 

-‐ Een agenda: één plek waar alle activiteiten rond WOI in Nederland te vinden zijn; 
-‐ Een algemeen verhaal over Nederland tijdens WOI   
-‐ Een ingang voor het netwerk die activiteiten organiseert rond WO1 of dit van plan is om te doen: 

hier komt meer informatie voor de professionals, wat heb je aan ons, fondsenoverzicht, vraag en 
aanbod etc 

-‐ Meer weten: Verwijzingen naar andere mediakanalen waar meer informatie te vinden is over 
WO1. Overname content van Stichting 100 jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog.  

 
Vanaf 1 oktober zijn er 220 activiteiten opgenomen op de website. De komende tijd worden de volgende 
elementen verder uitgewerkt:  

-‐ permanente activiteiten 
-‐ literatuurlijsten/ meer weten 
-‐ info voor het netwerk  
-‐ thema’s 

Mochten jullie zelf zaken missen, geef het ons door! 
 
Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar 
Wij hebben ons daarnaast als platform vooral geconcentreerd op het opbouwen van een netwerk, heel 
wat afspraken gehad en veel zaken besproken met verschillende partijen. Er is net een projectplan met 
o.a. visie en missie en een werkplan met een beschrijving van activiteiten die we willen uitvoeren, 
goedgekeurd. Een samenvatting van het projectplan verschijnt binnenkort op de website.  
Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar 
Daarnaast is er vooral heel veel gebeurd in het land door tal van organisaties, instellingen, particulieren, 
opleidingen etc. Een veelheid aan activiteiten, media-aandacht, publicaties.. Kortom er is veel potentie 
gecreëerd bij een groot en breed publiek. 
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Wat is er allemaal gebeurd? 
Dit heeft al heel veel opgeleverd: 
 

- De website voor de canon: entoen.nu biedt per canonvenster een zogenaamde vensterplaat die 
door docenten in het onderwijs gebruikt kan worden. De vensterplaat WO1 is vorig jaar het meest 
van alle vensterplaten met 15.000 keer gedownload.  

- In 2014 stond Eerste Wereldoorlog als vierde meest bekeken lemma op de Nederlandstalige 
Wikipedia. In 2013 stond dit lemma op plaats 13. 

 
In mei 2015 is er een onderzoek uitgekomen van TNS NIPO in opdracht van het Kenniscentrum 
Oorlogsbronnen van het NIOD, over “De Nederlandse belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog”. In 
een aantal vragen wordt ook de Eerste Wereldoorlog genoemd en andere vragen zijn zeker ook 
interessant gezien vanuit de Eerste Wereldoorlog. 
 

- 17 % van de Nederlanders is geïnteresseerd in geschiedenis en 7% in oorlog.  
- Onder deze groep van belangstellenden is de Tweede Wereldoorlog het meest populair (64%) en 

staat op de derde plek de Eerste Wereldoorlog met 27%, nog voor holocaust, actuele oorlogen 
en grote historische leiders.  

- Binnen deze groep van belangstellenden heeft 10% een associatie bij de term oorlog met de 
Eerste Wereldoorlog. 

- Binnen de groep van belangstellenden zijn de belangrijkste bronnen voor het halen van 
informatie over de Tweede Wereldoorlog (maar dit zal zeker ook van toepassing zijn op de Eerste 
Wereldoorlog): Documentaires op tv, Geschiedenisboeken, Tentoonstellingen, musea en 
herinneringscentra, Historische plekken, Internet, etc.  

 
Een dergelijk onderzoek is interessant om te bekijken in het plannen en invullen van de eigen activiteiten. 
Het onderzoek is te downloaden vanaf deze link: http://www.oorlogsbronnen.nl/gebruikersonderzoek2015  
 
Wat gaan we doen? 
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. 
 
Wat gaan we doen? 
In het werkplan zijn veel activiteiten genoemd, die betrekking hebben op de volgende punten:  

-‐ Publieksbenadering 
-‐ Digitaal platform 
-‐ Sociale media 
-‐ Promotiemateriaal  
-‐ Persbenadering 
-‐ Aanspreekpunt 
-‐ Vorming netwerk 
-‐ Netwerkdagen 
-‐ Rondetafelgesprekken 
-‐ Aangaan partnerschappen 
-‐ Lobby naar overheden 
-‐ Fondsenwerving 
-‐ Onderzoek educatie 
-‐ Projecten externe financiering 
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Wat gaan we doen? 
Voor de publiekscampagne gaan we werken met thema’s, zo kunnen we beter in de komende jaren de 
aandacht vasthouden. De thema’s worden binnenkort vastgesteld met hulp van onze Raad van Advies en 
dan met het netwerk gedeeld. Thema’s waar we aan zitten te denken zijn: 

-‐ Dodendraad 
-‐ Vluchtelingen 
-‐ Vorsten en revoluties 
-‐ Vrede (vredesbeweging) 
-‐ Neutraal  
-‐ Schaarste 
-‐ Pers en Propaganda 
-‐ Internering 
-‐ Mobilisatie 
-‐ Europa 
-‐ (Populaire) beeldvorming 
-‐ Vrouwen en vrouwenrechten 
-‐ Spionage 
-‐ Koloniale aspecten  

Als hier vanuit jullie aanvullingen zijn, laat het ons vooral weten! 
 
Samenwerking met jullie 

-‐ Hou ons op de hoogte 
-‐ Informeer ons over jullie bevindingen en jullie publieksbereik 
-‐ Vertel ons jullie behoeften, waar kunnen we elkaar versterken 
-‐ Betrek ons bij vraagstukken en kansen 
-‐ Meldt ons mogelijke thema’s 
-‐ Maak melding over ons, communiceer ons naar jullie achterban. 

 
Contact 
www.eerstewereldoorlog.nu  
facebook.com/WO1Nu 
twitter.com/WO1Nu 
coordinatie@eerstewereldoorlog.nu;  communicatie@eerstewereldoorlog.nu; info@eerstewereldoorlog.nu  


