Veelgestelde vragen: De Namenlijst

Wat is de Namenlijst?
De inclusieve lijst van alle slachtoffers die overleden door toedoen van de Eerste
Wereldoorlog in België. Met inclusief bedoelen we: alle betrokken partijen die tijdens de
oorlog op Belgisch grondgebied aanwezig waren.
Waarom zo een Namenlijst ?
De Namenlijst verenigt alle betrokken slachtoffers in één gemeenschappelijke geschiedenis.
Al die slachtoffers delen één en dezelfde eigenschap: dat ze allen hun dood haalden, hier, in
deze straat, in dit dorp, op dit oude aanwijsbaar gebleven slagveld. In een hedendaagse
context hebben allen aan die éne eigenschap genoeg om hier en nu, bij naam genoemd en
herdacht te worden. Vanuit die ene, gedeelde geschiedenis op zoek gaan naar het verhaal
van ‘de Andere’ draagt bij tot een wederzijds begrip en respect.
Wie hoort daar dan allemaal bij?
Op de Namenlijst is zowel plaats voor militairen als voor burgers, zowel voor toenmalige
vrienden als voor gewezen vijanden, voor Belgen die in eigen land of daarbuiten omkwamen,
en voor niet-Belgen – van welke afkomst ook – die hier om het leven kwamen of dodelijk
verwond raakten om vervolgens elders te sterven.

En wie is dat dan, concreet?
Concreet gaat het onder meer om Belgische soldaten, Belgische burgers, soldaten uit het
hele toenmalige Britse Rijk (Engelsen, Schotten, Ieren, Welshmen, Canadezen, Australiërs,
Nieuw-Zeelanders, Indiërs, Zuid-Afrikanen, …), soldaten uit het koloniale Franse Rijk
(Fransen, Noord-Afrikanen, Senegalezen, Malgaches, …), Franse burgers, soldaten uit alle
uithoeken van het toenmalige Duitse Keizerrijk, Amerikaanse soldaten, Chinese arbeiders,
diverse krijgsgevangenen die achter de Duitse linies werkten (Russen, Roemenen, Italianen,
…), …

Wat is de afbakening voor de Namenlijst?
In de tijd.
Van 4 augustus 1914, het uitbreken van de oorlog, tot 30 juni 1919, de ondertekening van de
Vredesverdragen van Parijs. Bij uitbreiding is de lijst echter dynamisch: alle slachtoffers die
tussen 1919 en vandaag overleden door in aanraking te komen met op het slagveld
achtergebleven oorlogstuig (denk aan spelende kinderen of landbouwers bijvoorbeeld),
worden ook meegeteld op de Namenlijst.
In de ruimte.
Het grondgebied van het huidige België, maar ook alle vreemde oorden waar slachtoffers
van wie het overlijden een rechtstreekse band met WO1 in België vertoont: hospitalen,
begraafplaatsen, interneringskampen, krijgsgevangenkampen, … die zich voornamelijk in
Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië bevinden.
En wie maakt zich dan zorgen over de slachtoffers die niet op de Namenlijst komen?
Slachtoffers die niet op de Namenlijst komen, omdat hun dood niet in verband staat met de
oorlog in België, kunnen elders opgespoord worden. Want reeds tijdens de oorlog begon
iedere oorlogvoerende partij met het aanleggen van dodenregisters. De lijsten en
begraafplaatsen worden tot vandaag beheerd door officiële oorlogsgravencommissies

-

Amerikaanse militairen: http://www.abmc.gov/home.php
Belgische burgerslachtoffers: http://warvictims.fgov.be/nl/
Belgische militairen: http://www.klm-mra.be/
Commonwealth – militairen: http://www.cwgc.org/
Duitse militairen: http://www.volksbund.de/
Franse militairen:
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1

Wie werkt er zoal mee aan de samenstelling van de Namenlijst ?
Voor de samenstelling van de Namenlijst maakt het Kenniscentrum van In Flanders Fields
Museum gebruik van bestaande registers, maar voor aanvulling en uitbreiding van informatie
worden de meest uiteenlopende bronnen en archieven aangesproken. Daarnaast komen
dagelijks gegevens binnen via de publiekswerking van het Kenniscentrum.
Sedert 2011 sloegen de Provincie West-Vlaanderen en het In Flanders Fields Museum de
handen in elkaar om de Namenlijst samen te stellen. Vanaf dat moment werd de Namenlijst
beschouwd als een groot participatief project, gericht naar een breed publiek van scholen,
erfgoedverenigingen, geïnteresseerden.
Kan ik een bijdrage leveren aan de Namenlijst?
Ja, de Namenlijst zal nooit ‘af’ zijn, er kan altijd informatie aan toegevoegd worden. Iedereen
kan dus meehelpen aan de Namenlijst.
Je leest daarover meer op http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst
Om mee te helpen kan je contact opnemen via denamenlijst@ieper.be
Waarvoor zal de Namenlijst gebruikt worden?
De Namenlijst wordt een uniek herdenkingsinstrument met een mondiaal en hedendaags
perspectief.
Vanaf 4 augustus 2014 zullen alle slachtoffers via een projectie in het In Flanders Fields
Museum dag-aan-dag herdacht worden, precies honderd jaar na hun overlijden. De projectie
loopt tot en met 30 juni 1919.
Tegelijk zullen de namen ook dag-aan-dag herdacht worden via de websites van GoneWest
en In Flanders Fields Museum.
Kan ik de Namenlijst ook zelf ergens raadplegen ?
Via de online raadpleegbare dodenregisters op de website van In Flanders Fields Museum
zal de Namenlijst kunnen geraadpleegd worden.

