
GESCHIEDENIS UIT HET GRAF?
Lore Colaert observeerde hoe er in Spanje letterlijk en figuurlijk naar het oorlogsverleden wordt
gegraven. Wat is de impact ervan op het Spaanse collectieve geheugen? Op 13 januari 2016 komt Lore

haar bevindingen delen met het publiek.

HET CEGESOMA MAAKT VANAF 1 JANUARI 2016 DEEL UIT VAN HET
RIJKSARCHIEF
Vanaf 1 januari 2016 wordt het CegeSoma (onder de nieuwe naam “Studiecentrum Oorlog en
Maatschappij”) geïntegreerd in het Rijksarchief. Het CegeSoma vormt vanaf die datum de vierde
Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief.

De opdrachten van OD4 / CegeSoma veranderen niet.

NIEUW IN DE KRANTENWINKEL: DE OORLOGSKRANTEN 1940-1945
Vanaf maandag 21 december 2015 kunt u een nieuwe reeks van De Oorlogskranten verzamelen. Na de

succesvolle reeks over de Eerste Wereldoorlog vorig jaar, is het nu de beurt aan de Tweede.

UNIEK ARCHIEF FRÉDÉRIC EICKHOFF CONSULTEERBAAR
Frédéric (of Freddy) Eickhoff was de verdediger van een 2500 verzetslui of gelijkgestelden die tijdens de
Tweede Wereldoorlog moesten verschijnen voor de Duitse militaire rechtbanken in het bezette België.

HET DUBBEL NUMMER 2015 VAN HET BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR
NIEUWSTE GESCHIEDENIS IS VERSCHENEN
In dit nummer vindt u zeven artikelen met bettrekking tot allerlei aspecten van de Belgische
geschiedenis, van de 19de tot het einde van de 20ste eeuw, gaande van het migratiebeleid, Congo,

Trostkisme, verzet in WOII, de koningskwestie, evolutie van pensioenen en de Flamenpolitik.
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Still uit de film The Wave (Sarah Vanagt en Katrien Vermeire, 2012).

Geschiedenis  uit  het  graf?  Politiek  van  herinnering  in  opgravingen  van  massagraven  van  de  Spaanse
Burgeroorlog

Lore Colaert  observeerde hoe er in Spanje  letterlijk en figuurlijk naar het  oorlogsverleden wordt  gegraven. Wat is  de  impact ervan op het Spaanse collectieve
geheugen? Op 13 januari 2016 komt Lore Colaert haar bevindingen delen met het publiek.

Burgerbeweging wil vergeten geschiedenis blootleggen

Na de dood van dictator Franco in 1975 werd de Spaanse Burgeroorlog (1936-39) lang doodgezwegen. Sinds 2000
zorgt een herinneringsbeweging van burgers voor schokgolven in hoe Spanje omgaat met dat pijnlijke verleden.
Die beweging graaft massagraven op om de naar schatting 130.000 vermisten van de Burgeroorlog op te sporen.
Ze beweren dat ze een vergeten geschiedenis opgraven, en de Spanjaarden inzicht in het verleden verschaffen.

Hoofdstuk afsluiten of conflict aanwakkeren ?

Lore Colaert observeerde die opgravingen als een arena waar wetenschappelijke opgraafmethodes, engagement
van  vrijwilligers,  emoties  van familieleden,  fascinatie  voor de  lichamen en politieke  strijd  van  vroeger  en nu
samenkomen.  Wat  is  de  impact  van  die  opgravingen  op  het  collectieve  geheugen  in  Spanje?  Hebben  ze de
bedoeling het verleden af te sluiten, het Franquisme definitief te verslaan, of de strijd van de Burgeroorlog terug
aan te wakkeren ?

Wie is Lore Colaert ?

Lore Colaert behaalde haar doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar ze onderzoek verrichte in meta- en publieksgeschiedenis, en zich inzette voor de
onderzoeksnetwerken International Network for Theory of History, Thinking About the Past, en Memorias en Red. Tijdens haar veldwerk in Spanje werkte ze mee aan de
documentaires La Cuchara (Jorge Moreno) en The Wave (Sarah Vanagt & Katrien Vermeire). Op dit moment werkt ze als onderzoekster voor het Vlaams Vredesinstituut
rond omgaan met radicalisering.

Praktisch

- Woensdag 13 januari 2016
- Aanvang om 14:30u, einde voorzien om 16:30u
- Voertaal: Nederlands
- Conferentiezaal CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel
- Gratis toegang, maar gelieve uw komst te melden aan chantal.kesteloot@cegesoma.be
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Nieuw in de krantenwinkel: De Oorlogskranten 1940-1945

Vanaf maandag 21 december 2015 kunt u een nieuwe reeks van De Oorlogskranten verzamelen. Na de succesvolle reeks over de Eerste Wereldoorlog vorig jaar, is
het nu de beurt aan de Tweede.

Opnieuw staat de toenmalige pers centraal: elke week, een jaar lang, krijgt u enkele volledige kranten in facsimile. In het eerste
nummer over de Duitse inval van 10 mei 1940 zijn dat Vooruit van 10 mei en De Standaard van 11 mei. Historici zorgen voor
commentaar en kaderen de gebeurtenissen in hun context. Zo kunt u deze belangrijke bronnen op de juiste manier lezen.

De collectie bestaat uit 52 nummers en zal stap voor stap de oorlog volgen, te beginnen met de Duitse inval, de vlucht van de
bevolking en de capitulatie van koning Leopold III. Dan volgt de bezetting, met zowel collaboratie als verzet, waar de clandestiene
pers een belangrijke rol in speelde. Natuurlijk is er ook aandacht voor de Jodenvervolging en, ten slotte, de bevrijding. Ondertussen
verliezen we het internationale oorlogstoneel nooit uit het oog. Bovendien leveren de kranten een unieke kijk op het dagelijkse
leven van de Belgen in bezettingstijd.

De Oorlogskranten 1940-1945 is een onafhankelijk publicatie. Het CegeSoma verzorgt de wetenschappelijke en redactionele leiding
van dit project, dat ook in het Frans verschijnt.

Meer info op www.deoorlogskranten.be. Kijk ook op Facebook: www.facebook.com/deoorlogskranten.

Hans Boers
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Frédéric Eickhoff tijdens de bezetting.
(Collectie Jacques Eickhoff)

Het unieke archief Frédéric Eickhoff met betrekking tot de verdediging van verzetslui voor de Duitse militaire
rechtbanken consulteerbaar

Frédéric (of Freddy) Eickhoff was  de verdediger van een 2500 verzetslui of gelijkgestelden die tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten verschijnen voor de Duitse
militaire rechtbanken in het bezette België. Mter Eickhoff  en zijn medewerkers Mters Delhaize en Van Hecke bewaarden de  procesdocumenten van hun zaken.  Het zijn
deze meters  documenten die meer dan 70 jaar  na de bezetting en na het  nemen van conserverende maatregelen voor het wetenschappelijk onderzoek worden
opengesteld via een geïnformatiseerde namenlijst.

Aan de consultatie zijn wel enkele voorwaarden verbonden.  Inderdaad, de gebruiksovereenkomst stipuleert dat bij raadpleging van de
documenten het  beroepsgeheim  moet  geëerbiedigd  blijven en dat  dus  geen namen openbaar  mogen  gemaakt  worden.  Ook is  de
geïnformatiseerde namenlijst die het bestand ontsluit enkel op intranet  in de instelling raadpleegbaar.

Eens deze stappen genomen,  is  een (weliswaar geanonimiseerde) raadpleging dus perfect mogelijk. Uit de lectuur blijkt dat, ondanks het
feit dat hij bij een aantal Duitse diensten niet in een goed blaadje stond, Frédéric Eickhoff meer dan eens strafvermindering kon bekomen
voor verzetslui  die vervolgd werden voor spionage, wapenbezit, hulp aan de geallieerden, beluisteren van de Engelse radio enz. Meer in
het algemeen is dit bestand bijzonder interessant voor  de studie van het verzet, van de Duitse repressie en militaire rechtspraak en van
de praktijken van de advocatuur tijdens de besetting.

Dirk Martin
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Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2015, nr. 2-3

In dit nummer vindt u zeven artikelen met bettrekking tot allerlei aspecten van de Belgische geschiedenis, van de 19de tot het einde van de 20ste eeuw, gaande van
het migratiebeleid, Congo, Trostkisme, verzet in WOII, de koningskwestie, evolutie van pensioenen en de Flamenpolitik.

Dit nummer bevat tevens een debatrubriek over de herdenking van 200 jaar Waterloo, een uitgebreid overzicht van recente doctoraten en een rijke
oogst aan recensies.
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