Geachte heer, mevrouw,
De periode 2014-2018 staat in het teken van de herdenking van de Groote Oorlog. Een eerste opstoot van
activiteiten vond plaats in 2014 naar aanleiding van de aanvang van de oorlog exact honderd jaar eerder.
Een tweede golf van evenementen waarbij het einde van de strijd centraal zal staan, komt ongetwijfeld op
ons af in 2018. Deze evenementen staan of vallen met de beschikbaarheid van bronnenmateriaal in het
algemeen, en gedigitaliseerd materiaal in het bijzonder. Heel wat (archief)instellingen zijn momenteel
bezig om waardevol bronnenmateriaal dat tot voor enige tijd louter binnen hun muren bekend was,
(digitaal) te ontsluiten met als doel dit voor onderwijs, onderzoek en voor een breed cultureel
geïnteresseerd publiek beschikbaar te maken. Vraag en aanbod lopen hier echter niet steeds gelijk. Wat
zijn precies de noden en doelen van de instellingen, en welke die van de gebruikers? Hoe kan dit optimaal
op elkaar afgestemd worden?
Ook bij het Stadsarchief Gent loopt op dit moment een digitaliseringsproject rond de Eerste Wereldoorlog
en dit in samenwerking met Erfgoedcel CO7, FARO, In Flanders Fields Museum, Packed vzw,
Provinciearchief West-Vlaanderen, Stadsarchief Aalst, Stadsarchief Lier, Universiteitsbibliotheek Gent en
VIAA. Naar aanleiding van dit door de Vlaamse overheid gesubsidieerde cultureel-erfgoedproject
“Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog” organiseert het
Stadsarchief Gent op vrijdag 27 november 2015 een studiedag waarbij digitalisering, onderzoek en Eerste
Wereldoorlog centraal staan. In de voormiddag worden vier projecten van diverse instellingen
gepresenteerd die op grote schaal informatie aanbieden om onze kennis over de Eerste Wereldoorlog in
de breedst mogelijke zin te verruimen. In de namiddag gaan we nog een stap verder en zal aan de hand
van enkele cases en een bijhorende discussie met actoren uit het onderwijs-, onderzoeks-, en het breder
cultureel veld de toekomst van bronnenmateriaal met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog besproken
worden. Waarvoor kunnen we gedigitaliseerd materiaal gebruiken? Welk materiaal ontbreekt om een
bepaald type onderzoek op dit moment te voeren? Hoe zorgen we ervoor dat dit materiaal ook na 2018
gebruikt en onder ideale omstandigheden bewaard zal worden?
Programma
9u30

Verwelkoming door Annelies Storms, Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen
Gent

9u35

Inleiding door Marie Christine Laleman (Directeur Stadsarcheologie Gent en Stadsarchief
Gent)

9u45

“De Eerste Wereldoorlog vanuit de lucht: toepassingen van historische luchtfoto’s” (Dr.
Birger Stichelbaut, UGent)

10u15

“Met de rug tegen de muur: tekstaffiches Eerste Wereldoorlog” (Dr. Tim De Doncker,
Stadsarchief Gent)

10u45

Pauze

11u15

“Het dagboek van Achiel Van Walleghem: het digitaal ontsluiten en duiden van een
topstuk” (Dominiek Dendooven, In Flanders Fields Museum)

11u45

“Nieuws van de Groote Oorlog. De digitalisatie, duurzame bewaring en ontsluiting van
drukpers uit de Eerste Wereldoorlog” (Brecht Declercq, VIAA)

12u15

Lunch

13u45

“Wat met de bronnen na 2018?”
Zes mensen uit de wereld van onderwijs, onderzoek en heemkunde schetsen hun
ideaalbeeld over hoe ze in de toekomst digitale bronnen willen gebruiken in hun dagelijks
werk.

15u

Pauze

15u30

Rondetafel
Hoe kunnen collectiebeheerders en gebruikers vraag en aanbod van digitale bronnen op
elkaar afstemmen en hoe laten we de investeringen in digitalisering, zowel financieel als
maatschappelijk, optimaal renderen?

16u30

Einde

Praktisch
Deze studiedag gaat door op vrijdag 27 november in het STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.
Deelname aan de studiedag (inclusief lunch en koffiepauzes) kost € 8, te betalen op de dag zelf aan de
kassa van het STAM.
Gelieve uw komst te bevestigen ten laatste op 23 november 2015. U kunt dit via mail naar
regina.demartelaere@stad.gent. Geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres door.
Nog meer Eerste Wereldoorlog
Op zaterdag 28 november 2015 organiseert de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
(MGOG) de ‘Dag van het Gents Historisch Onderzoek’ rond het thema Eerste Wereldoorlog. Tal van
projecten die in 2016 worden uitgevoerd, zullen aan het publiek voorgesteld worden.
Op zaterdag 28 november 2015 in de voormiddag is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het
executieoord te Gent (Offerlaan) onder begeleiding van Ann Bats. De rondleiding gaat door om 10u.
Inschrijven kan eveneens via regina.demartelaere@stad.gent.
Voor meer informatie kan u terecht op http://www.stamgent.be/nl/activiteiten.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

