
TERRORISTEN EN GENOCIDEPLEGERS: EEN VERGELIJKING
In zijn New Year's Conferences laat Cegesoma.arch eminente wetenschappers aan het woord die een
actuele maatschappelijke problematiek verbinden met de historische context van de 20ste eeuw. De

eerste Nieuwjaarsconferentie zal plaatsvinden op vrijdag 19 februari 2016.

DUITSLAND IN DE INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE RELATIES NA
1918
Hoe veranderde de Eerste Wereldoorlog de internationale wetenschappelijke netwerken?.Deze
Historikerdialog zal plaatsnemen op woensdag 17 februari 2016 te Luik, met Peter Schöttler

(CNRS/Freie Universität Berlin) en Christoph Brüll (FNRS/Université de Liège).

WORKSHOP ROND TRANSITIONAL JUSTICE: CALL FOR PAPERS
Op 17 mei 2016 organiseert CegeSoma samen met het Centre for Global Affairs (Universiteit van
Leiden) een workshop over het spanningsveld dat vaak ontstaat in Transitional Justice programma's: de
spanning tussen internationale verwachtingen en lokale realiteiten. Deze spanning hangt vaak samen
met verschillende opvattingen over het begrip 'verzoening'. We lanceren een Call for Papers op zoek

naar concrete nationale cases die dit spanningsveld kunnen illustreren.

STAATSSECRETARIS ELKE SLEURS BEZOCHT HET CEGESOMA
Op woensdag 27 januari 2016 vond in het CegeSoma een belangrijke persconferentie plaats. In
aanwezigheid van algemeen rijksarchivaris Karel Velle en CegeSoma-directeur Rudi Van Doorslaer
stelde Elke Sleurs, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, de integratie van het CegeSoma in het

Algemeen Rijksarchief voor.
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Terroristen en genocideplegers: een vergelijking

 Om redenen buiten onze wil zien het CegeSoma.arch en het Egmont Institute zich verplicht de conferentie met professor Abram de Swaan van 19 februari af  te
gelasten. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen. Wij hopen u op één van onze volgende activiteiten te ontmoeten.

Voordracht door Abram de Swaan in het kader van de Nieuwjaarsconferenties van het CegeSoma.arch

Heel vaak worden hedendaagse conflicten door politici, specialisten, maar ook wetenschappers  benaderd vanuit een kijk op korte termijn. Voortbouwend op zijn missie
als kenniscentrum voor conflictgeschiedenis van de 20ste eeuw, wil het CegeSoma.arch deze horizon verruimen. In zijn New Year's Conferences laat het eminente
wetenschappers  aan  het  woord  die  een  actuele  maatschappelijke  problematiek  verbinden  met  de  historische  context  van  de  20ste  eeuw.  De  eerste
Nieuwjaarsconferentie zal plaatsvinden op vrijdag 19 februari 2016.

Wat  onderscheidt  de  genocideplegers  uit  het  verleden  van  de  terroristen  van  vandaag?  In  beide  gevallen  beschouw(d)en  ze  zich  als  uitvoerders  van  een
maatschappelijke  zuiveringsmissie.  In  beide  gevallen  is/was  geweld  hun  handelsmerk.  Nochtans  bestaan  er  verschillen  tussen  beiden.  In  het  algemeen  zijn
massauitroeiingen het gevolg van een lang proces van compartimentalisatie van de samenleving op al haar niveaus. Hierbij worden de slachtoffers vooraf als doelwit
aangeduid,  daarna  geïsoleerd  en  onbeschermd gelaten.  Deze  massauitroeiingen  hebben  sinds  het  einde  van  de  negentiende  eeuw  meer  dan  honderd  miljoen
slachtoffers geëist, meteen ook de voornaamste doodsoorzaak in de twintigste eeuw. Terrorisme daarentegen overvalt ons als een donderslag en maakt meestal slechts
een beperkt aantal slachtoffers. Ook inzake selectieproces door de daders doen zich aanzienlijke verschillen voor.  Het neemt echter niet weg dat beide vormen van
geweld ons met vele vragen confronteren. Hoe kunnen we deze geweldsvormen begrijpen? Welke antwoorden kan de samenleving formuleren op deze fenomenen?

Om deze essentiële vragen aan te pakken organiseren het CegeSoma.arch en het Egmont Institute een lunchconferentie
met professor Abram de Swaan, socioloog, politicoloog en psychanaliticus. Vanuit deze drie specialisaties boog hij zich
over het fenomeen van massamoorden. Abram de Swaan is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, en
gasthoogleraar aan de Colombia University en de Sorbonne. Hij  is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Wetenschappen en van de Academia Europaea (Londen). Onlangs publiceerde hij The Killing Compartments. The Mentality
of Mass Murder (in het Nederlands verschenen als Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hun
daders, Prometheus / Bert Bakker, 2014).

Praktisch

New Year's Conference van CegeSoma.arch in samenwerking met het Egmont Institute

Voertaal: Engels.

Wanneer?  Vrijdag 19 februari 2016, 12.00 uur

12.30 uur: Sven Biscop (Egmont Institute) en Rudi Van Doorslaer (CegeSoma.arch): inleiding en voorstelling
12.45 – 13.30 uur: uiteenzettng door Abram de Swaan
13.45 – 14.45 uur: vragen en debat

Waar?   Egmontpaleis,  Spiegelgalerij,  Kleine  Zavel  8  bis,  1000  Brussel  (ingang  via  nr  8bis,  wegwijzer:
http://www.ccegmont.be/nl/praktische-informatie )

Formule: lunchconferentie, van 12.30 tot 15.00 uur

Deelname: 65 € -  lunchformule en dranken inbegrepen

Gelieve deze som over te maken op rek.nr. BE12 6792 0045 0092 (BIC PCHQBEBB) van het Algemeen Rijksarchief – CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel,
uiterlijk vóór 8 februari 2016.

Informatie en inschrijving: ambar.geerts@cegesoma.be

Terug
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De Salle académique in de Universiteit van Luik.

Duitsland in de internationale wetenschappelijke relaties na 1918

Hoe veranderde de Eerste Wereldoorlog de internationale wetenschappelijke netwerken?.Deze Historikerdialog zal plaatsnemen op woensdag 17 februari 2016  te
Luik, met Peter Schöttler (CNRS/Freie Universität Berlin) en Christoph Brüll (FNRS/Université de Liège).

Een gepolariseerde intellectuele horizon

De Grote Oorlog had een immense impact op de Europese wetenschappelijke middens. Netwerken die voorheen
tal van academici met elkaar verbonden, werden vernietigd. Er ontstonden twee vijandige kampen. De 'culturele
demobilisatie' verliep dan ook moeizaam. Tot midden jaren twintig zouden de wetenschappelijke academies het
andere kamp aan een 'boycot'  onderwerpen. Slechts  weinige onderzoekers  durfden die te  doorbreken of  te
omzeilen.  Aan  de  hand  van  de  debatten  onder  historici  zal  de  conferentie  een  beeld  schetsen  van  de
controverses die in Duitsland, Frankrijk en België ontstonden van zodra de wetenschappelijke relaties opnieuw
aangeknoopt werden in een poging om een gemeenschappelijke intellectuele horizon te herstellen. Met het aan
de macht komen van de nazi-beweging in 1933 werden die inspanningen opnieuw teniet gedaan.

Peter Schöttler  is onderzoeksdirecteur  bij  het  CNRS (sinds 2015 op rust) en ere-hoogleraar van de Freie
Universität Berlin.

Christoph Brüll is als FRS-FNRS onderzoeker hedendaagse geschiedenis verbonden aan de Université de Liège.
Infos & contact: christoph.brull@ulg.ac.be

Programma :

Wanneer : woensdag 17 februari 2016, 18.00 uur
Waar : Université de Liège, Salle académique (Place du 20-aôut)
Inkom gratis, maar inschrijving gewenst: www.historikerdialog.eu
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Van links tot rechts : algemeen rijksarchivaris Karel Velle,
staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs, en

CegeSoma-directeur Rudi Van Doorslaer.

Staatssecretaris Elke Sleurs bezocht het CegeSoma

Op woensdag 27 januari 2016 vond in het CegeSoma een belangrijke persconferentie plaats. In aanwezigheid van algemeen rijksarchivaris Karel Velle en CegeSoma-
directeur Rudi Van Doorslaer  stelde Elke Sleurs, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, de integratie van het CegeSoma in het Algemeen Rijksarchief voor.

Deze integratie beoogt de versterking van het wetenschappelijk potentieel en van de maatschappelijke impact van
zowel het Rijksarchief als het CegeSoma. Onderzoek, verspreiding van de onderzoeksresultaten aan de hand van
academische publicaties en van publieksprojecten zullen erdoor vergemakkelijkt worden. De integratie heeft ook als
doel de krachten van de twee instellingen te bundelen voor het verbeteren van de (digitale) toegang tot hun steeds
rijkere privécollecties en publieke collecties gelinkt aan de geschiedenis van de 20ste eeuw.

De volledige toespraak van mevrouw Sleurs kan u hier lezen.
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