Boeken
Het CEGESOMA is een Belgisch kenniscentrum met bettrekking tot 20ste eeuwse conflicten en geeft
regelmatig monografiÃ«en en onderzoeksinstrumenten uit, alleen of in samenwerking met andere uitgevers.
Een publicatie bestellen kan via email (cegesoma@cegesoma.be) of telefonisch (0032/2 556 92 11).
Â
Ga naar de backlist voor een overzicht van alle uitgaven.
Â
Om onze meest recente publicaties te bekijken surft u op onderstaande pagina's.Â
Â
PROMOTIES !
U kunt nu tegen een verlaagde prijs deze boeken bestellen bij het CegeSoma :
* Rudi Van Doorslaer & Jean-Philippe Schreiber, De curatoren van het ghetto. De Vereniging van de joden
in BelgiÃ« tijdens de nazi-bezetting. (5 euro)
* Lieven Saerens, Onwillig Brussel. Een verhaal over jodenvervolging en verzet. (17,50 euro)Â
* Emmanuel Gerard (ed.), Widukind De Ridder & FranÃ§oise Muller, Wie heeft Lahaut vermoord ? De
geheime koude oorlog in BelgiÃ«. (18 euro)
*Â Chantal Kesteloot (ed.), Â Albert & Elisabeth. De film van een koninklijk leven. (10 euro)
Â

Oorlog - bezetting â€“ bevrijding : een nieuw boek over BelgiÃ« in de Tweede Wereldoorlog
Op 8 mei 2019 opende in het Legermuseum/ War Heritage Institute de nieuwe permanente tentoonstelling
over de Tweede Wereldoorlog.
Bij die tentoonstelling hoort een begeleidend boek dat de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende
perspectieven bekijkt.
Onderzoekers van het CegeSoma hebben er een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Nieuwe publicatie van geassocieerd onderzoeker Frank Seberechts
Na recente boekpublicaties van onze geassocieerde onderzoekers â€“ 'Grenzeloos verzet' van Paul de Jongh,
'De gebroken arm der wet' van Marc Verschooris en 'La valise oubliÃ©e' van Gerlinda Swillen â€“ publiceert nu
ook Frank Seberechts zijn nieuwe boek : 'Drang naar het Oosten'.

â€œWalloniÃ« bevrijdâ€•, â€œBrussel, bevrijde stadâ€• : photos wanted !

Naar aanleiding van de 75e verjaardag van de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog zullen
bij Renaissance du Livre twee werken worden gepubliceerd in de reeksÂ â€œVilles en guerreâ€• (â€œSteden in oorlogâ
Z
oals de eerdere uitgaven zullen deze boeken gebaseerd zijn op fotomateriaal: Hoe zijn de gebeurtenissen
fotografisch weergegeven? Wat kunnen we eruit leren? Kan de geschiedenis van steden in oorlog
geschreven worden met een focus op fotomateriaal?Â

1918-2018. Vier jaar oorlog met een impact van een eeuw
Â
In november 1918 zwijgen eindelijk de kanonnen. Maar daarmee is het verhaal niet af: de wereld is definitief
veranderd, is onzeker geworden en moet opnieuw worden uitgedacht.
Op dat ogenblik begint volgens Eric Hobsbawm de â€œkorte twintigste eeuwâ€•, een concept dat door talrijke
historici werd overgenomen.
Om deze complexe periode te schetsen publiceert Le Vif/L'Express een speciaal themanummer dat werd
gecoÃ¶rdineerd door Chantal Kesteloot en Laurence van Ypersele.

Warfare and Welfare : over het verband tussen oorlogen en de ontwikkeling van de
welvaartsstaat.
Oorlogen zijn versnellingsmomenten voor de ontwikkeling van de sociale politiek.
In BelgiÃ« wordt de welvaartsstaat na de Tweede Wereldoorlog direct geassocieerd met het Sociaal Pact

van april 1944.
In een nieuw boek staat het verband tussen oorlogen en welvaartsstaatontwikkeling ('the warfare-welfare
nexus') voor een aantal landen in en buiten Europa centraal.

â€˜Kinderen van de repressieâ€™ : boekvoorstelling en debat op 4 oktober
In het najaar van 2017 was er al de veelbesproken Canvas-reeks maar nu is er eindelijk ook het boek: 'De
Kinderen van de repressie'.
Op 4 oktober 2018 om 11.00u wordt in de Zuilengang van het Vlaams Parlement dit boek voorgesteld.
Na een inleiding door Jan Peumans (voorzitter Vlaams Parlement) gaat uitgever Harold Polis in debat met
auteur Koen Aerts, prof. Bruno De Wever (UGent) en Nico Wouters (CegeSoma).Â
De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht via boeken@polis.be

Resultaten van de conferentie War and Fatherland gepubliceerd
Op 14-15 oktober 2015 organiseerde het CegeSoma samen met alle Belgische universiteiten de
internationale conferentie 'War and Fatherland'. Bijna drie jaar later, is er nu ook het boek : 'Nations,
Identities and the First World War'.
Het boek, onder editorschap van Nico Wouters (CegeSoma) en Laurence van Ypersele (UniversitÃ©
Catholique de Louvain), telt vijftien hoofdstukken en werd gepubliceerd bij Bloomsbury.

Du cafÃ© liÃ©geois au Soldat inconnu. La Belgique et la Grande Guerre.
Een blik op een verleden dat onze geschiedenis voor altijd getekend heeft
De auteurs van dit boek willen een aantal gebeurtenissen met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog
beschrijven, alsook de sporen die dit conflict op de Belgische maatschappij naliet. Het was niet hun
bedoeling om volledigheid na te streven: daarvoor zouden immers verschillende boekdelen nodig zijn.
Â

Verzet in de tuinwijk : Watermaal-Bosvoorde in 1940-1945
De bekende documentairemaker AndrÃ© Dartevelle heeft met zijn talenten als historicus en journalist
â€“postuum - een pakkend en degelijk werk geschreven over het verzet tijdens WO II in de landelijke Brusselse
gemeente Watermaal-Bosvoorde.

De staat, geschiedenis en herinnering: nieuwe publicatie
Samen met Berber Bevernage (UGent), is Nico Wouters (hoofd CegeSoma) co-editor van de nieuwe
publicatie 'The Handbook of State-Sponsored History after 1945'. Met 45 hoofdstukken en ruim 50 auteurs,
is dit het eerste boek dat systematisch bekijkt welke rol staten spelen in de constructie van geschiedenis en
herinnering.
Â

Op vijandelijk terrein. Bezettingservaringen; herinnering en erfenis (1914-1949)
Herdenkingsperiodes geven vaak aanleiding tot de uitgave van nieuwe werken over het betrokken
onderwerp, maar die publicaties zijn niet altijd vernieuwend voor de geschiedschrijving. Over het fenomeen
â€œbezettingâ€• werd trouwens al heel wat onderzoek gevoerd. Is er dan over dit thema echt niets nieuws onder
de zon?

Publicatie - Nieuwe editie van de 'Bronnen voor de Studie van het hedendaagse BelgiÃ«
(19de - 21ste eeuw)

In september 2017 verscheen de nieuwe, herziene editie van het tweedelige boek 'Bronnen voor de Studie
van het hedendaagse BelgiÃ« (19de-21ste eeuw)', een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die
onderzoek verricht over de hedendaagse geschiedenis van BelgiÃ«. Dit titanenwerk verscheen andermaal
onder redacteurschap van Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche en wordt uitgegeven door de
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Mensenrechten tussen 1914 en 1940
In mei 2017 publiceerde Laurence Petrone haar boek 'Democratie in Crisis. Een anatomie van de
buitengerechtelijke vrijheidsberoving in West-Europa (1914-1940)'. Dit boek is het resultaat van een
onderzoek dat Laurence Petrone uitvoerde aan CegeSoma tussen 2011 en 2015. Het boek vergelijkt
BelgiÃ«, Frankrijk en Nederland en analyseert hoe staten onder de druk van crisis en oorlog kunnen afglijden
naar niet-democratische, repressieve maatregelen.

De geheimen van de wereld van justitie ontsluierd
Â
Aude Hendrick &Â AudeÂ MusinÂ (dir.)Â
Â
Het verhaal van justitie

De Oorlogskranten
Het bijzondere aan De Oorlogskranten is dat ze de geschiedenis van de twee wereldoorlogen en het
interbellum vertellen aan de hand van de pers uit de tijd zelf.

Handelingen van de studiedag over het militaire gerecht
Â
MÃ©lanie Bost, Paul DrossensÂ & StanislasÂ Â Horvat (eds.)Â
Â
Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerechtÂ

Piet Akkerman, van vakbonsleider tot Internationale Brigades
Â
Sven TuytensÂ &Â Rudi Van DoorslaerÂ
Â
IsraÃ«ll Piet Akkerman. Van Antwerpse vakbondsleider tot SpanjestrijderÂ

Vragen bij het archivalisch potentieel van het beeld
Onder leiding vanÂ

Julie Maeck (CegeSoma)Â &Â Matthias Steinle
Â
L'image d'archives. Une image en devenirÂ

Oorlogsburgemeesters tijdens WOII
Nico WoutersÂ
Â
Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46Â

De oorlogskinderen
Gerlinda Swillen Â
Â
De wieg van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-BerlijnÂ

Steden in oorlog, 1914-1918. Brussel
Chantal KestelootÂ &Â Bruno BenvindoÂ
Â
Bruxelles ville occupÃ©e, 1914-1918Â

Steden in oorlog, 1914-1918. WalloniÃ«
Â
Alain Colignon & MÃ©lanie Bost
Â
La Wallonie dans la Grande Guerre, 1914-1918Â

14-18 vanuit een kinderperspectief
Â
De rijkelijk geÃ¯llustreerde catalogus van de tentoonstelling â€œOorlog in korte broek, 14-18â€•Â brengt het lot van
kinderen tijdens de Grote Oorlog opnieuw tot leven. Het boek behandelt eerst in grote lijnen de
geschiedenis van kinderen in 1914-1918 en volgt daarna het parcours van zeven jongens en meisjes die de
oorlog hebben meegemaakt in BelgiÃ«, Duitsland, Rusland, het Ottomaanse Rijk en AustraliÃ«. De catalogus
is bij het CegeSoma te koop voor de prijs van â‚¬13.

Tweehonderd jaar justitie

Margo De Koster, Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux (dir.)
Â
Tweehonderd jaar justitie. Historische encyclopedie van de Belgische justitie / Deux siÃ¨cles de justice.
EncyclopÃ©die historique de la justice belge Â

Wie heeft Lahaut vermoord ?
Emmanuel Gerard (ed.), Widukind De Ridder & FranÃ§oise Muller
Wie heeft Lahaut vermoord ? De geheime koude oorlog in BelgiÃ«

Onwillig Brussel
Lieven Saerens
Â
Onwillig Brussel

Albert & Elisabeth
Â
Chantal Kesteloot (red.)
Â
Albert & Elisabeth. De film van een koninklijk leven

Publicatie van het boek "Transitional Justice and Memory in Europe"
Eind februari 2014 verschijnt het boek Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013) bij
Intersentia Publishing. Dit Engelstalige boek is het resultaat van het project dat CEGESOMA coÃ¶rdineerde
in samenwerking met de Dienst Vredesopbouw (Buitenlandse Zaken).

Justice in Wartime and Revolutions
Margo De Koster, HervÃ© Leuwers, Dirk Luyten, Xavier Rousseaux (eds.)
Â
Justice in Wartime and Revolutions. Europe, 1795-1950 /
Justice en temps de guerre et rÃ©volutions. Europe, 1795-1950
Â

Villes en guerre. La Wallonie sous lâ€™Occupation, 1940-1945
Fabrice Maerten & Alain Colignon
Â
Villes en guerre
La Wallonie sous l'Occupation, 1940-1945
Â
Â

Scherven van de oorlog

Bruno Benvindo & Evert Peeters
Â
Scherven van de oorlog.
DeÂ strijd om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, 1945-2010Â

Belgische overheden en de Jodenvervolging
Anne Roekens
Â
Gewillig BelgiÃ«.
Belgische overheden en de Jodenvervolging

BelgiÃ« en het internationale oorlogsrecht
Rik Verwaest
Â
Van Den Haag tot GenÃ¨ve:
BelgiÃ« en het internationale oorlogsrecht (1874-1950)

Congo-Belgique, 1955-1965. Entre propagande et rÃ©alitÃ©
Â
Anne Cornet & Florence Gillet
Â
Congo-Belgique, 1955-1965. Entre propagande et rÃ©alitÃ©

Â

Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945
Dirk Martin & Lieven Saerens
Â
Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945
Â
Â

Belgisch Congo belge
Â Belgisch Congo belge
Gefilmd door/ FilmÃ© par/ Filmed by
GÃ©rard De Boe, AndrÃ© Cauvin & Ernest Genval
Â

Henri Storck en de Belgische cinema tijdens de bezetting

Â
BrunoÂ Benvindo
Â
Henri Storck, le cinÃ©ma belge et l'Occupation

Â

Door de vijand verwekt tijdens de Tweede Wereldoorlog
Â Gerlinda Swillen
Â
Koekoekskind. Door de vijand verwekt (1940-1945)
Â
Â

ZÃ©lateurs & stipendiÃ©s des nazis
Marcel Franckson
Â
ZÃ©lateurs & stipendiÃ©s des nazis en Fagne & ThiÃ©rache.
Dissection psycho-sociologique sur le terrain 1943-1944

Te wapen voor Hitler
Â
Flore Plisnier
Â
Te wapen voor Hitler
Â
Â

Gewillig BelgiÃ«

Rudi Van Doorslaer (red.), Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico Wouters
Gewillig België

