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VAN DE CURATOREN
Waarom praten over vrede?
Met deze tentoonstelling over de geschiedenis van de vredesbewegingen in België willen wij
wat tegengewicht brengen in de balans van de alomtegenwoordige en vaak patriottisch getinte
herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. Pacifisme komt weinig aan bod in deze herdenkingen, is
weinig bekend en wordt zelfs vaak verguisd. Wie weet dat ons land vier winnaars van de Nobelprijs
voor de Vrede voortgebracht heeft, waaronder de mede-oprichter van het Mundaneum Henri La
Fontaine? Dat Belgische pacifisten actief bijgedragen hebben tot de oprichting van internationale
instellingen met als doel vrede in de wereld te brengen? Dat in 1983 in de straten van Brussel 400.000
mensen betoogd hebben in naam van de vrede?
Het pacifisme bestrijkt een hele waaier aan standpunten, gaande van regelrechte afwijzing van
elke vorm van geweld tot het aanvaarden van de onontkoombaarheid van bepaalde oorlogen (ter
verdediging van de democratie of van de rechten van de mens), met daar tussenin gewoon de afwijzing
van het leger. De term “pacifist” wordt geassocieerd met diverse soms negatieve begrippen (utopisch,
landverrader, lafaard...). In deze tentoonstelling betekent “pacifist” een “persoon die ijvert voor de
vrede”.
Europa kent sinds 1945 geen oorlog meer. Daardoor worden de conflicten elders in de wereld soms
uit het oog verloren. De toevloed van vluchtelingen in Europa (bijgenaamd migrantencrisis) drukt ons
met de neus op de strijd tegen de zelfverklaarde Islamitische Staat. Net als andere Westerse landen
produceert België wapens en neemt het actief deel aan militaire operaties (Kosovo, Afghanistan,
Libië, Irak en nu ook Syrië). De ernst daarvan wordt afgezwakt door het woordgebruik waarmee
erover bericht wordt (“precisiebombardement”, “humanitaire interventie”). Het nieuws laat ons elke
dag voelen dat dreiging en geweld voortaan deel geworden zijn van ons dagelijks leven.
Deze tentoonstelling wil dus ook aan het denken zetten over het heden en toont dat de kwesties die
de vredesbewegingen sinds de 19e eeuw aansneden nog altijd actualiteitswaarde hebben.

Waarom in het Mundaneum?
Het Mundaneum staat symbool voor “vrede door cultuur” en prijkt bij de 29 sites die een Europees
erfgoedlabel gekregen hebben voor hun aandeel in de opbouw van de Europese Unie en de verdediging
van haar waarden. Daarnaast is het Mundaneum in het bezit van een groot aantal van de documenten
die getoond worden in deze expo die werd opgezet samen met het Institut d’histoire ouvrière,
économique et sociale (IHOES).
Het pacifisme maakt integraal deel uit van de geschiedenis van het Mundaneum en is een
hoofdbestanddeel van zijn collectie. Het idee dat kennis de vrede zou bevorderen staat centraal in
alle internationalistische en humanistische ondernemingen die Paul Otlet en Henri La Fontaine
vanaf 1895 bezielden. Hun betrachting om alle kennis van de wereld bijeen te brengen, technieken
te bedenken om die kennis te ontsluiten en ten slotte de droom van een Cité mondiale of Wereldstad
gaan allemaal uit van dit pacifistisch uitganspunt.
De expo herinnert er tevens aan dat Henri La Fontaine een van de steunpilaren was van de pacifistische
beweging van het einde van de 19e eeuw en van de eerste helft van de 20e eeuw. In 1913 kreeg hij
de Nobelprijs voor de Vrede voor de belangrijke rol die hij speelde in de oprichting van nationale
en internationale pacifistische organisaties zoals de Interparlementaire Unie en het Internationaal
Bureau voor de Vrede. De keuze van het Mundaneum voor de expo “Give peace a chance!” is dan ook
een evidentie.

“
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Ce que nous voulons, c’est tuer la guerre,
c’est mettre à mort le bellicisme, pas dans un
siècle, mais demain, maintenant.

”

Henri La Fontaine, extrait du discours prononcé à la séance d’ouverture du
XXVIIIe Congrès universel de la paix, Palais des Académies, Bruxelles, 1931

DE TENTOONSTELLING
Nu half Europa en ook België wakker liggen van oorlog en terreur is deze tentoonstelling
brandend actueel. Door middel van 300 documenten gaande van de 19e eeuw tot vandaag
(affiches, foto's, bewegende beelden... vaak zeldzame originelen) worden de soms utopische en
soms concrete ideeën om tot vrede te komen geïllustreerd.
De tentoonstelling bestaat uit drie delen:

1.

Werken aan de vrede

	In het eerste deel wordt aandacht geschonken aan de middelen die de pacifisten overwogen
hebben om oorlog te vermijden: politieke, juridische en sociale initiatieven zowel op nationaal
als op internationaal vlak. Het gaat dan ondermeer over kunst en literatuur voor de vrede, de
creatie van een universele taal, de ontwikkeling van het internationaal recht en inspanningen
om tot een meer vredelievende cultuur en maatschappij te komen, zoals educatie en het
terugdringen van de ongelijkheid.

2.	De oorlog aanklagen
	Het tweede deel handelt over het verzet tegen alles wat tot oorlog leidt: het leger, de wapens,
en het politieke of economische imperialisme dat aan de basis ligt van vele conflicten. Het
leger is uiteraard het eerste instrument van de oorlog samen met het bewapeningsbeleid
met al zijn economische vertakkingen. Imperialisme doet denken aan het Amerikaanse
buitenlandbeleid, maar ook andere landen blijven niet buiten schot zoals Duitsland en
Italië tijdens het interbellum, het URSS en Israel vandag... Dit deel onderzoekt tevens de
achterliggende ideologieën van deze verzetsacties.

3.	Geweldloos handelen
	Het laatste deel handelt over de individuele en collectieve standpunten die de pacifisten
aannemen om de vrede te bevorderen. Het gaat dan bij voorbeeld over het gewetensbezwaar
(weigering van de dienstplicht om politieke, religieuze of morele redenen) en de geweldloosheid
uitgedrukt in “sit-ins”, burgerlijke ongehoorzaamheid of nog menselijke kettingen tegen de
oorlog.

Evolutie van het pacifisme en kritisch burgerschap
Parallel met deze thema's toont een tijdslijn de belangrijkste evenementen die invloed gehad hebben
op de vredesbeweging vanaf het midden van de 19e eeuw tot op vandaag. Aan de hand daarvan kunnen
vele van de documenten in hun context geplaatst worden. Ten slotte is er een zone gewijd aan kritisch
burgerschap via bordjes die aanzetten tot nadenken of tot het posten van boodschappen in verband
met de expo.

“

Vous qui soupirez après la paix, ne croyez-vous
pas qu’il serait temps de se liguer contre cette
infime minorité qui domine le monde et qui signale
partout sa présence par le vol, les dévastations
et le massacre.
Association internationale des travailleurs,
Protestations contre la guerre, Bruxelles, 1870
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”

INTERNATIONALE TRIËNNALE
VAN DE POLITIEKE POSTER
De expo “Give peace a chance!” in het Mundaneum biedt een unieke gelegenheid om aandacht
te schenken aan een plaatselijk patrimonium met universele draagwijdte: de Internationale
Triënnale van de Politieke poster.
De 13e Internationale Triënnale van de Politieke poster vindt plaats in het Mons Memorial Museum
(Boulevard Dolez) van 29 oktober 2016 tot 30 juni 2017. De 150 geselecteerde affiches zijn een
ware hulde aan de diversiteit en de verdraagzaamheid. De actualiteit van de drie laatste jaren
wordt kritisch bekeken: overheersing en weerstand, rechten van minderheden, opwarming van de
aarde, maatschappelijke mutatie, enz. Een mooie aanvulling zijn de foto's die het collectief FRISKO
meebracht uit de Europese hoofdsteden.
Parallel met deze 13e editie wordt voor het eerst een thematisch retrospectief van de Triënnale
gebracht in het Mundaneum. Een selectie van posters vormt een mooie aansluiting bij de expo
“Give peace a chance!”
Deze samenwerking in het Mundaneum is uitermate zinvol.
De Triënnale vond er plaats in 2004, 2007 en 2010 en bovendien
•

	staat het Mundaneum bekend voor zijn rijke iconografische collecties waarin het medium
affiche veelvuldig aanwezig is (15.000 bewaarde affiches)

•

	en ook qua inhoud zijn er zeker raakvlakken door de aangehaalde thema's en de filosofie van
de collectie.

Deze selectie binnenin de expo sluit perfect aan bij de uitermate politieke boodschap en de
kernbekommernis, zijnde de VREDE.
Aldus is de Internationale Triënnale van de Politieke poster als het ware een verbindingsteken
tussen het museum van de vrede en het museum van de oorlog die respectievelijk het Mundaneum
en het Mons Memorial Museum zijn.

Combi-tickets worden aangeboden voor beide tentoonstellingen zowel individueel als
voor groepen.
Combi-ticket individueel : 7 €
Combi-ticket groep : 3 € / pers
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HET MUNDANEUM,
EEN INTERNATIONAAL ERKEND ERFGOED
Dankzij zijn erkenning door internationale organisaties geniet het Mundaneum veel airplay in de
pers en op het internet.
De missie van het Mundaneum is het inventariseren, bewaren en valoriseren van het archief en de
collecties van zijn oprichters: zowat 6 km strekkende meter documenten en de 12 miljoen fiches van
het Universeel Bibliografisch Repertorium. Dit repertorium wordt nu omgedoopt tot « The Web Time
Forgot » (The New York Times) en « Google de papier » (Le Monde). In 2013 werd het opgenomen in
het Memory of the World register van Unesco als documentair erfgoed van de mensheid.
In 2016 kreeg het Mundaneum het Europees erfgoedlabel. Dit is een lijst van sites die een mijlpaal
betekenen in de opbouw van het hedendaagse Europa en die de Europese integratie, zijn idealen,
waarden en geschiedenis hoog in het vaandel dragen. Het Mundaneum is de eerste site in België die
deze erkenning krijgt voor zijn aandeel in de Europese constructie vanwege een gemeenschappelijk
ideaal, namelijk vrede door cultuur!

Ontdek via een interactieve zuil de geschiedenis, de rijke schatten van ons archief en het visionaire
project van Henri La Fontaine en Paul Otlet.
Wat is het Mundaneum? Wie waren Paul Otlet en Henri La Fontaine? Wat hebben zij bedacht en
verzameld? Waarom krijgt het Mundaneum de bijnaam “voorloper van het internet”? Met deze
interactieve zuil “Kleine geschiedenis van een groot idee” krijgt de bezoeker meteen een antwoord
op deze vragen. Gaandeweg krijgt hij inzicht in de historische context van Otlet en La Fontaine, ontdekt
hij hun netwerk met verwijzing naar de bekende namen van hun tijd en kan hij ontdekken hoe de
Universele Decimale Classificatie werkt.

Henri La Fontaine, coll. Mundaneum

Paul Otlet, coll. Mundaneum

«

Il faut être citoyen du monde tout d’abord, puis
citoyen de l’Europe et citoyen d’une nationalité ensuite. Toute conception étroitement nationaliste est
fatalement égoïste et est génératrice d’hostilités.
Henri La Fontaine, extrait d’une lettre à Hellmuth Drechsler
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HET IHOES, ARCHIEF AAN HET HART
VAN SOCIALE GESCHIEDENIS
Als privaat archiefcentrum en als dienst voor permanente vorming, geniet het IHOES (Institut
d’histoire ouvrière, économique et sociale - Instituut voor arbeidersgeschiedenis, economische
en sociale geschiedenis) van een dubbele erkenning door de Federatie Wallonië-Brussel.
Het is een onafhankelijke vzw die in 1979 opgericht werd door twee
militante historici, Michel Hannotte en René Deprez. Het heeft als doel ieder
document te bewaren over de geschiedenis van de arbeidswereld en van de
arbeiderstoestand, en over de sociale, politieke, economische en culturele
bewegingen die eraan gelinkt zijn (pacifisme, feminisme, altermondialisme,
enz.). Zijn collecties staan op afspraak open voor allen.
De weerstand tijdens de oorlog en de geschiedenis van het pacifisme zijn
thema's waarrond het IHOES reeds meermaals gewerkt heeft (ondermeer in
het raam van tentoonstellingen over Forces murales en over communistische
affiches).
De collecties van het IHOES zijn een rijk uitgangspunt voor het opzetten van een expo over
pacifisme: het IHOES bewaart verschillende fondsen van pacifistische verenigingen (Union liégeoise
pour la défense de la Paix, Stop War…) alsook het archief van talrijke pacifistische militanten
(Jean Van Lierde, René Klutz, enz.) en van gewezen weerstanders. Zij bezitten talrijke affiches met
betrekking tot de vredesbewegingen evenals een unieke reeks monumentale schilderijen met de
vrede als thema uitgevoerd door het Collectif Forces murales (Roger Somville, Edmond Dubrunfaut
et Louis Deltour) en Métiers du Mur.
Als dienst voor permanente vorming publiceert het IHOES kritische artikels en studies die sinds
enkele jaren onder boekvorm verschijnen. Zo heeft IHOES reeds gepubliceerd over diverse thema's
zoals de migratie, de Weerstand, het sociale geheugen, de vakbondsactie en meer recent de
mobilisatie van de illegalen («zonder papieren»). Het produceert ook verschillende pedagogische
hulpmiddelen, organiseert opleidingen en beschikt over een degelijke expertise inzake het
opzetten van tentoonstellingen. IHOES heeft de expo Forces Murales. Un art manifeste (Luik, 2009)
ontworpen, alsook twee prestige-tentoonstellingen voor de FGTB van Liège-Huy-Waremme: La
grève de 60. 50 ans après, toujours d’actualité (in 2010) en Femmes en colères over de FN-staking
van 1966 (in 2016).

La jeunesse et la paix du Monde, in Les Peuples Unis,
(numéro spécial), 1937, coll. IHOES

Dankzij een betere kennis van onze culturele, sociale en politieke geschiedenis wil het IHOES het
publiek ertoe aanzetten zich vragen te stellen en te debatteren over de maatschappij waarin het
leeft.

EEN FORUM VOOR DIALOOG:

HET MUNDANEUM ALS CONFERENTIERUIMTE

In de rand van deze tentoonstelling wil het Mundaneum en zijn partners de vredeskwestie
doorlichten aan de hand van een aantal evenementen. Conferenties, debatten en voorstellingen
stellen vragen over de geschiedenis maar ook en vooral over de vaak delicate actualiteit.

Evenementen in het frans

16.11.2016
België, een land in oorlog ?
	Conferentie en debat met Christophe Wasinski (ULB – Groupe de recherche et
d’informations sur la paix et la sécurité)

Januari 2017
Het klimaat: inzet van vrede en oorlog
	Conferentie met Luc Mampaey (Groupe de recherche et d’informations sur la paix
et la sécurité)

Oorlog en vrede: Britse politieke affiches van begin 20e eeuw
Conferentie van Richard Davis (Université de Lille 3)

	April 2017
Is een vredesonderhandeling mogelijk met IS ?
	Rondetafel met voor- en tegenstanders van militaire interventie: met ondermeer Agir pour la
Paix en CNAPD.

En Verder…
Naast deze cyclus gewijd aan vredesvraagstukken bouwt het Mundaneum met twee andere
evenementencycli verder aan zijn roeping van ontmoetingsplek De eerste zal gaan over de “digitale
transitie” in aansluiting met de voorlopers van de zoekrobots en de kennisnetwerken. De tweede
getiteld “Utopia” gaat op zoek naar positieve alternatieven voor onze levenswijze, dit samen met
lokale partners.
Of hoe de visionaire ideeën van de stichters van het Mundaneum over wereldwijde communicatie en
vrede door samenwerking kunnen geactualiseerd worden!

« L’union des travailleurs fera la paix du monde.
Quand ils se comprendront, les peuples s’uniront »
Cours élémentaire d’espéranto, Troyes, s.d.
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“ALS JE VREDE WILT, BEREID JE DAN VOOR OP ...VREDE”:

BEMIDDELING, EEN GROTE UITDAGING
Het formidabele erfgoed dat bewaard wordt in het Mundaneum zou zinloos zijn als het niet zo
breed mogelijk toegankelijk gemaakt werd. Meer dan ooit willen wij werken aan een sociaalcultureel bemiddelingsproject gericht op diversiteit, innovatie en inclusief beleid.

Jeugd
Kinderen en adolescenten zijn de burgers en het publiek van morgen. Daarom biedt het
Mundaneum voorkeurtarieven aan scholen. Zolang de expo loopt worden geleide bezoeken,
culturele evenementen en doelgerichte animaties aangeboden door het team van het Mundaneum
en zijn partners : Université de la Paix, CIEP, Amnesty International, Plaza Art, Manège Mons…
Ook digitale animaties rond digitaal burgerschap worden aangeboden door Action Ciné Médias
Jeunes, Numédiart en Interface 3 Namur.

	Gaming
Voor gezinnen wordt gemikt op ontdekking in vrijetijdmodus: een speels videospelletje, een
verjaardagsfeestje op maat, een boekje rond de expo, en voor alle bezoekers gratis toegang elke
eerste woensdag van de maand.
Erfgoed in een videospelletje
Het videospel Mundaneum – Web 1895 laat je het Mundaneum beleven op een
andere manier voor zowel kinderen als volwassenen in groep of met het gezin.
Vanaf de leeftijd van 10 jaar word een tablet ter beschikking gesteld aan de balie.
Het is de firma Fishing Cactus uit Mons die het spel met geolokalisatie in het museum ontwikkeld
heeft. Het is een rondleiding op maat waarbij met spelletjes aandacht gewekt wordt voor de
geschiedenis van het Mundaneum sinds zijn oprichting in 1895 en voor de tools die de stichters Paul
Otlet en Henri La Fontaine ontwikkelden om de kennis van de wereld te ordenen.
Een ander initiatief rond gaming in het Mundaneum is het Europese project
“CoGame” (programma Erasmus+). Een groep jongeren krijgt de kans een
videospel van A tot Z te ontwikkelen rond een historisch patrimonium en
burgerschapswaarden zoals het pacifisme. Een testfase gaat van start met
leerlingen van 16 tot 18 jaar in het voorjaar van 2017.
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Toegankelijkheid
Het Mundaneum kreeg onlangs de labels « Bienvenue Vélo » en « Attraction touristique 4 soleils » van
het Commissariat général au tourisme de la Wallonie. Naast het toeristisch publiek blijft de grootste
aandacht van het bemiddelingsteam van het Mundaneum gaan naar een zo breed mogelijke toegang
tot cultuur. Dit vertaalt zich door aangepaste infrastructuur voor personen met een beperkte mobiliteit
alsook talrijke initiatieven en activiteiten voor doelgroepen met specifieke noden. Met partner vzw
artikel 27 krijgen zwakkere doelgroepen toegang tot het Mundaneum: kortingen, gezinsnamiddagen
Ook het verenigingsleven wordt niet vergeten en geniet voorkeurstarieven. En voor ondernemingsevenementen biedt het Mundaneum een schitterende setting en formules op maat.

21.09 : Internationale dag van de vrede (VN)
Een # campagne voor iedereen!
Ter gelegenheid van de Internationale dag van de vrede (VN) is het Mundaneum gratis
toegankelijk op 21 september 2016.
Het Mundaneum lanceert samen met zijn partners RTBF en ACMJ een campagne gericht aan
iedereen, jong en minder jong. Ter gelegenheid van de door de Verenigde Naties uitgeroepen
Internationale dag van de Vrede op 21 september worden de gebruikers opgeroepen de sociale
media te overspoelen met vredesboodschappen. Iedereen wordt aangezet met de #osonslapaix
(Durf gaan voor de vrede) en het logo van de campagne een foto, een filmpje, een citaat of een
boodschap te posten die voor hem of haar symbool staat voor de hoop op vrede. De mooiste posts
zullen een plaats krijgen op de expo.
“Give peace a chance!“ wordt ook gratis toegankelijk op 11 november 2016.

« L’architecture de la paix
repose sur le monde entier.»
Paul Éluard
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ALS AANVULLING OP DE EXPO,
TOERISTISCHE EN CULTURELE SUGGESTIES
De dienst voor toerisme Visit Mons werkt nauw samen met het Mundaneum. Verschillende
uitgestippelde parcours doen het Mundaneum aan. Voor meer info zie www.visitmons.be

	Parcours Geek
Het Mundaneum is een must voor de geek. Het magazine Wired (USA) plaatst het op de lijst van
de 100 plekken van de digitale cultuur die het bezoeken waard zijn. Dichter bij huis was « Where
Technology meets Culture » een van de eerste uitdagingen van Mons 2015 Culturele hoofdstad van
Europa. Visit Mons biedt samen met zijn partners een bezoek beginnende met een serious game over
de Doudou, gaat langs het Mundaneum en laat het erfgoed van Mons ontdekken via de Artothèque en
“Mons Street Review”.

	UNESCO erfgoed
Een geleid bezoek schenkt aandacht aan 3 sites en een evenement die erkend werden door UNESCO.
Het gaat van het Mundaneum via het Belfort naar het Musée du Doudou. Het parcours kan ook met
de fiets afgelegd worden en uitgebreid worden met een bezoek aan SILEX'S. Voor een daguitstap kan
ook de oude mijnsite van Grand-Hornu (MAC's) aangedaan worden.
Met nog andere partnerschappen worden de belangrijkste culturele sites van de streek onder de
aandacht gebracht.

Ideeënverzamelaars in Maison Losseau (Mons)
Sinds mei 2016 verbindt het project “Ideeënverzamelaars” het Mundaneum met Maison Losseau
(Provincie Henegouwen). De twee gebouwen, het ene Art Nouveau en het andere Art Deco, liggen niet
alleen in dezelfde rue de Nimy, zij delen ook de geschiedenis en de waarden van Léon Losseau en
Paul Otlet. Die beide telgen van de bourgeoisie van rond de eeuwwisseling deelden een passie voor
de bibliografie en voor humanistische idealen. Zij waren niet enkel vrienden, de ene werkte mee aan
de Universele Decimale Classificatie die de andere samen met Henri La Fontaine had uitgebouwd.
Vandaag werken de teams van beide instellingen geregeld samen aan wetenschappelijke projecten
en bieden ze de bezoekers gemeenschappelijke culturele activiteiten aan zoals een conferentiecyclus.
Voor groepen worden geleide bezoeken aan beide instellingen aangeboden en individuele bezoekers
kunnen een combi-ticket kopen. 450 bezoekers zijn reeds op dit aanbod ingegaan !

Unesco Go met de site van Bois-du-Luc (Houdeng-Aimeries)
Ook buiten Mons is UNESCO erfgoed aan de orde: de buitengewone mijnsite van Bois-du-Luc lanceert
het concept “UNESCO GO” en het Mundaneum is partner! Dagformules met geleid bezoek aan beide
sites worden aangeboden aan groepen van alle leeftijden.
MEER INFO OP ONZE SITE : WWW.MUNDANEUM.ORG
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PRAKTISCHE INFO
Tentoonstelling
FR – NL + boekje EN – DE

Geleide bezoeken na afspraak
FR – NL – EN – DE – IT – ES

Openingsuren & Tarief
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
WE & feestdagen
Gesloten op maandag, op 25 december., 1 januari en op 10 en 11 juni

Bezoek zonder gids
Individueel 6,00 € - Korting 4,00 € - Groep 4,00 €/p. - Familie 2,00 €/p. - Artikel 27 1,25€/p.
Combi-tickets voor de Internationale Triënnale van de Politieke poster
Individueel 7,00 € - Groep 3,00 €/p.

Geleid bezoek (max. 25 pers.)

Volwassenen groep 100 € - Schoolkinderen en verenigingen 75 €
Verminderde prijzen voor houders van kaarten PROF, EducPass, UCL Culture, UMons, ISIC, …

Bereikbaarheid

Place du Parc
15 min.
Boulevard J.F. Kennedy
3 min.
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DANKWOORD
Deze tentoonstelling zou nooit tot stand gekomen zijn zonder de inzet van talrijke personen.
Hartelijk dank aan allen die « een kans aan de vrede hebben gegeven ! »
uratoren van de tentoonstelling

Camille Baillargeon, Ludo Bettens, Jacques Gillen, Charel Roemer

Groep « Kritisch burgerschap »

André Beauvois, Annick Bertrand, Steve Bottacin, Alain Chevalier, Danièle Bonfond, Marcella
Colle-Michel, Marie-Jeanne Fontaine, Priscilla Génicot, Hubert Hedebouw, Anne-Martine Henkens,
Yoann Jungling, Dawinka Laureys, Jean Mertens, Éric Nemes, Michel Nejszaten, Liliane Picchietti,
Anne-Marie Schoenaerts, Micheline Zanatta

Wetenschappelijk comité

Etienne Deschamps, Nadine Lubelski-Bernard, Luc Peiren, Christophe Wasinski

Scenografie

Juliette Chamberland

Grafisme

Nicolas Baillargeon (affiche) ; Martino Foca (folder en catalogus) ; Patrick Tombelle (affiche, fotogravure en pedagogisch dossier); Scalp, Christophe Cherain (tentoonstelling)

Vertalingen

Luc Blondeel (NL) ; Lisa Hoffmann, Charel Roemer (DE)

Proeflezen

Maisy Berscheid, Antoine Bettens, Jean Mertens, Anne Morelli, Nicole Roland

Montage van de audiovisuele fragmenten

Les étudiants du Baccalauréat en Écriture multimédia de la Haute École de la Province de Liège
sous la supervision de Maryline Dohogne

Herkomst van de documenten

Agir pour la paix, AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB-ISG) , Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN), Archives communales de La Louvière, Archives
de la Ville de Bruxelles (AVB), Belga Image, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale
de Belgique, Centre des archives communistes en Belgique (CArCoB), Centre d’animation et de
recherches en histoire ouvrière et populaire (Carhop), Centre de la gravure et de l’image imprimée
(CGII), Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CEGESOMA),
Cinematek, Fédération Wallonie-Bruxelles, Dargaud-Lombard, Îles de paix, Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), Institut Émile Vandervelde (IEV), Institut liégeois d’histoire
sociale (ILHS), Le Monde diplomatique, Mundaneum, Musée de la vie wallonne, Musée du Silex,
Photonews, Sonuma, Vox Unit, Vrede, Vredesactie…
alsmede talrijke privépersonen die hier onmogelijk allen vermeld kunnen worden.
De organisatoren hebben er alles aan gedaan om de wettelijke regels inzake auteursrechten toe
te passen. Wie denkt rechten te kunnen laten gelden wordt verzocht zich tot hen te wenden.
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MET DE STEUN VAN

En het Plan de Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité

“

Quand on n’a pas assez de courage
pour être pacifiste on est guerrier.
Jean Giono

”

