
UITNODIGING
Op 6 en 7 juni 2019 is het Rijksarchief te Leuven de gastheer van het jaarlijkse internationale
archiefsymposium in een co-organisatie van het ARA en het Landschaftsverband Rheinland met als

thema ‘Archieven en Wetenschappelijk Onderzoek’ (Archive und wissenschaftliche Forschung).

WORKSHOP
Bent u onderzoeker, student of gewoon geïnteresseerd in het thema van de roof van kunst en erfgoed
door de Nazi’s in Europa tijdens WOII ? U bent welkom op de workshop georganiseerd door het

CegeSoma en Amsab-ISH te Brussel op 14 juni 2019.

EHRI
U wil op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het onderzoek naar de Holocaust en de
impact ervan op de samenleving ? Op 3 juli 2019 vindt te Amsterdam het slotcongres plaats van de

tweede fase van EHRI (European Holocaust Research Infrastructure).

PUBLICATIE
'Oorlog. Bezetting. Bevrijding. België 1940-1945.’ Ontdek het rijk geïllustreerde publieksboek dat de
nieuwe permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in het War Heritage Institute verder

uitdiept.

PROJECT UGESCO
De handleiding van het ‘Ugescrowd’-platform is beschikbaar. Help ons op een ludieke manier de

beschrijvingen van de fotocollectie van het CegeSoma te verbeteren.

AGENDA
Bekijk de verschillende activiteiten van het CegeSoma in juni 2019.
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Conferentie in Leuven over archieven en wetenschappelijk onderzoek

Tussen 6 en 7 juni vindt in Rijksarchief te Leuven het jaarlijkse internationale archiefsymposium plaats.

Dit jaar is het centrale thema archieven en wetenschappelijk onderzoek (Archive und wissenschaftliche Forschung).

Sébastien Dubois (operationeel directeur Rijksarchief Wallonië) neemt deel aan het openingsdebat, gemodereerd door Eddy
Put (hoofd van de operationele directie Rijksarchief Vlaanderen).

Nico Wouters (CegeSoma) geeft een lezing over onderzoek en archieven van de Tweede Wereldoorlog.

De voertaal is Duits en Engels, het inschrijfgeld bedraagt 120 euro. Inschrijven kan via Rijksarchief.leuven@arch.be.

U vindt het programma met alle bijkomende informatie hier. 

Terug
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Workshop Plunder of Art and Heritage in Belgium during the Second World War - 14 juni 2019

Onlangs heeft Patricia Grimsted, de bekende Amerikaanse onderzoeker naar door de Duitsers gestolen kunst en erfgoed in Europa gedurende de Tweede Wereldoorlog,
een aantal Belgische onderzoekers benaderd met een verzoek om haar eerdere onderzoeks – en publicatieprojecten op te volgen.

Amsab-ISG is onlangs een vrijwilligersproject gestart,  als reactie op dit verzoek,  dat gecoördineerd wordt door
Michel Vermote, in samenwerking met het CegeSoma.

Verschillende onderzoekers van diverse onderzoekscentra in België zijn betrokken (geweest)  bij dit onderzoeksveld.

CegeSoma  en  Amsab-ISG  organiseren  een  workshop  in  Brussel  op  14  juni  2019  om  vroegere  en  recentere
onderzoeksactiviteiten te bespreken en om de opportuniteiten voor verder  onderzoek te evalueren. 

Prof.  Grimsted  zal  haar  recente  initiatieven  voorstellen.  Een  aantal  specialisten  is  uitgenodigd  om  over  deze
initiatieven te reflecteren.

Wie dat wenst kan deze gratis workshop bijwonen.

Het  aantal  deelnemers  is  beperkt.  We  mikken  op  Belgische  en  internationale  onderzoekers  die  met  het  onderwerp  vertrouwd  zijn,  studenten  die  werken  aan
gerelateerde onderwerpen en onderzoeksnetwerken die actief zijn op dit gebied. Het doel van de workshop is de communicatie en netwerking  tussen de onderzoekers
te bevorderen en om opportuniteiten te bekijken  voor verder onderzoek en projectvoorstellen.

Workshop Plunder of Art and Heritage in Belgium during the Second World War - Vrijdag 14 juni 2019, CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.

PROGRAMMA

13:30-14:00 Welcome and Coffee

14:00-14:15 Opening Remarks, by Nico Wouters (Belgian State Archives/CegeSoma)

14:15-14:30 Introduction, by Michel Vermote (Amsab-ISH)

14:30-15:15 Keynote "Plunder of Library Materials in Belgium by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg", by Patricia Kennedy Grimsted (Harvard University)

15:15-16:45 Round Table, moderator Dirk Luyten (Belgian State Archives/CegeSoma)

16:45-17:00 Further Questions

17:00 Wrapping up, by Donald Weber (Amsab-ISG)

The Workshop language is English.

Indien u interesse heeft om deel te nemen, gelieve dan te mailen naar isabelle.ponteville@arch.be. Als de zaal volzet is worden de inschrijvingen
afgesloten.

Terug
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Internationale conferentie ‘Holocaust Studies and Its Social Setting’

Om de tweede fase van het project 'European Holocaust Research Infrastructure', waarvan het Rijksarchief/CegeSoma één van de partners is af te sluiten, wordt in
Amsterdam op 3 juli 2019 een internationale conferentie georganiseerd.

Meer informatie over de conferentie en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u hier.

Terug
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Oorlog - bezetting – bevrijding : een nieuw boek over België 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.

Het boek is geenszins een 'histoire bataille', maar belicht uiteenlopende maatschappelijke, politieke en culturele facetten van
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Recent nieuw onderzoek krijgt een plaats : een aantal auteurs verdedigde recent een doctoraat over een aspect van de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Ook 'gevestigde' auteurs van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, zoals het CegeSoma schreven eraan
mee.  Het  boek  kiest  een  ruim chronologisch  perspectief,  dat  start  in  het  interbellum,  besteedt  ruim aandacht  aan de
bevrijding en vergeet ook de nawerking via de herinnering niet.

Ten slotte wordt België in een ruimer internationaal kader geplaatst : een bijdrage van de gereputeerde Britse historicus
Richard Overy sluit de bundel af.

Een publieksboek

Het boek is bestemd voor een breed publiek. De (korte) hoofdstukken vertrekken van een collectiestuk,  dat ook op de
tentoonstelling te zien is.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd, zonder evenwel aan wetenschappelijke precisie in te boeten : de hoofdstukken zijn voorzien
van een notenapparaat en een bibliografie sluit de bundel af.

Kortom, een ideaal boek voor wie een leesbaar en up to date overzicht wil van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de
Belgische samenleving.

Het boek is uitgegeven in het Nederlands, Frans en Engels en kost 29,99 €. Het is te koop in de boekhandel en natuurlijk ook
in de museumshop bij een bezoek aan de tentoonstelling. De openingsuren vindt u hier.

Terug
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Gebruikershandleiding van het platform Ugescrowd

Het platform Ugescrowd (Een nieuwe digitale tool voor een betere beschrijving van de fotocollecties van het  CegeSoma) werd zo intuïtief mogelijk opgebouwd. Uit de
eerste feedback van de gebruikers is evenwel gebleken dat nog enkele aanpassingen moeten worden aangebracht en dat een minimum aan begeleiding vereist is, zeker
bij een eerste gebruik. 

Met deze gebruikershandleiding willen we u dan ook graag stap voor stap de tool laten kennen.

Terug
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Kalender

Van dinsdag 3 september tot zondag 3 november 2019 van 10.00 u tot 22.00 u (in de Sint-Gorikshallen)

Tentoonstelling   'Brussels  Bevrijd  Libérée',  georganiseerd  door  de  Sint-Gorikskhallen,  het  CegeSoma/Rijksarchief  en  Germaine  Image.  Een
onuitgegeven fotografische en archivalische retrospectieve over de eerste  septemberdagen van 1944 te  Brussel,  opgezet  in partnerschap met
Cinematek, het War Heritage Institute en de KBR. Dagelijks geopend van 10.00 u tot 22.00 u. Gratis inkom. Sint-Gorikskhallen, Sint-Goriksplein 1,
1000 Brussel. 

Vrijdag 22 november 2019 van 9.00 u. tot 17.00 u. (KBR)

Internationale studiedag over Linked Data (ADOCHS-project).

Donderdag 28 november 2019 (CegeSoma)

Dag van de jonge historici.

Dinsdag 10 december 2019 van 9.15 u. tot 17.00 u. (Belgische senaat)

Studiedag rond 75 jaar bevrijding en 50 jaar CegeSoma : De erfenis van WOII in België. Een toekomst voor de geschiedenis ?
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