N i e u w s b r i e f #4 // 0 5 m e i 2 0 1 4

				

stichting. fondation. foundation. stiftung

HIndenbuRglIne pRoject

.

.

Comité van Aanbeveling is compleet
De onlangs toegetreden Britse consul John Cameron-Webb maakt ons
Comité van Aanbeveling meer dan compleet. We hebben daarmee nu
directe lijnen met mensen in dié landen waar we beogen de tentoonstelling te laten reizen. Dhr. Cameron-Webb bezit grote kennis rondom
beide wereldoorlogen en geeft in zijn vrije tijd met regelmaat excursies
naar de slagvelden van Ieper. Via de link Committee of Recommendation
kunt u zien wie we inmiddels in ons comité hebben mogen verwelkomen.
Archivering website door Koninklijke Bibliotheek Den Haag
( uit een email die we onlangs kregen van de Koninklijke Bibliotheek )
... in het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een
selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek,
willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.
Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die
toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.hindenburgline.eu ...
Naar verluidt worden er slechts 5000(!) websites gearchiveerd.
Vanzelfsprekend vinden we het een grote eer om daarbij te mogen
horen. Hulde aan de ontwerpers van ons logo, lettering én website: Rudo
Hartman en ATTAK•Powergestaltung!
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Hindenburgline Project is supported by (in progress)
Met de sympathieke bijdrage voor de totstandkoming van het boek
door de curatoren van de ING Collectie, een toezegging door de
befaamde Belgische biscuiterie Jules Destrooper, enkele nieuwe
100Vrienden en Poppy-donateurs zijn we financieel weer een
stukje verder. Hartelijk dank daarvoor! We hebben nog een lange
weg te gaan, dat wel. Want dat dit omvangrijke project uitsluitend
kan bestaan door de sympathie en support van velen, dat is
duidelijk. Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt
aan fondsenwerving om tot een gezonde financiële dekking van
het project te komen. United we stand!
Website uitbreiding >> Track: working along the line
We zijn inmiddels aan het werk langs en rondom de linie. Op basis
van de dagboeken van soldaten die ons tot inspiratie zijn worden
ondermeer plaatsen bezocht die soms tot in detail zijn beschreven.
Voor uw informatie is onder de knop “Hindenburglinie Project”
de pagina T R AC K aan de website toegevoegd; een pagina die
onze recente omzwervingen langs de Hindenburglinie laat zien.
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