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NIEUWS

EHRI
Op weg naar een permanente onderzoekinfrastructuur. Meer over de
verschillende fases van het proces en een interview met Dr. Reto
Speck, coördinator van EHRI-PP over het belang van dit project.

► Lees meer en bekijk de video

VACATURE
Het Rijksarchief/CegeSoma is op zoek naar een Franstalige doctor in
de geschiedenis (m/v/x), gespecialiseerd in "Archieven en
geschiedenis van het Belgisch buitenlands beleid", (programma FED-
tWIN).

► Lees meer

AGENDA

‘OORLOGSCAFÉS’
Ter herinnering : de volgende edities voor het grote publiek over
collaboratie en repressie vinden plaats in Hasselt op 8 februari 2023
en Edegem op 16 februari 2023.

► Lees meer

ONTMOETING PUBLIEKSGESCHIEDENIS
Op 22 februari 2023: lezing met debat (in het Frans) met als gast
Myriam Leroy, auteur van de roman ‘Le mystère de la femme sans
tête’. Een gelegenheid om van gedachten te wisselen over hoe
geschiedenis en fictie elkaar al of niet kunnen aanvullen, naar
aanleiding van het drama van Marina Chafroff, de eerste vrouw uit
België die onthoofd werd.



Je profiel aanpassen - Uitschrijven

► Lees meer

FOCUS OP DE COLLECTIES

DE ARCHIEVEN VAN HET MILITAIR GERECHT
De voorbije jaren behandelde het Rijksarchief meer dan 1.400
aanvragen om inzage in deze dossiers. Lees hier een beschouwing in
een artikel van Johannes Van De Walle in het tijdschrift META over de
bewogen geschiedenis van deze - voor de wetenschap en de
samenleving - erg belangrijke archieven en de modaliteiten om ze te
raadplegen.

► Lees meer

NIEUWE AANWINST
Het persoonlijk fotoarchief van Rudolf Müller, een Duitse
oorlogsfotograaf, is nu geïnventariseerd. Ontdek de foto’s over het
dagelijkse leven in de bezette gebieden en het leven in steden als
Parijs en Brussel die hij voor eigen rekening trok.

► Lees meer
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