
Bekijk dit bericht in je browser

CEGESOMA - Rijksarchief

NIEUWSBRIEF
Nr 67 - Juni 2021

NIEUWS

BEZOEK AAN DE LEESZAAL & CORONA
Voortaan kan u via het reserveringssysteem van het Rijksarchief nog
gemakkelijker uw plek in de leeszaal reserveren.

► Lees meer

VERZET IN FRANSTALIG BELGIË EN VLAANDEREN
Twee specialisten, Nico Wouters en Fabrice Maerten, bekijken enkele
overeenkomsten en verschillen van het verzet in het noorden en
zuiden van het land.

► Lees meer en bekijk de video's

BELGIUM WWII
Een reeks nieuwe artikelen over de provinciegouverneurs, Justitie,
diplomatie en bepaalde belangrijke gebeurtenissen… en reflecties
over Zedelgem en Frantz Van Dorpe die de blijvende actualiteit van de
Tweede Wereldoorlog illustreren.

► Lees meer

VERHUIS VAN ARCHIEFCOLLECTIES
Blijf op de hoogte van de stand van zaken van de verhuisoperaties van
onze collecties.

► Lees meer

FOCUS OP DE COLLECTIES
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Je profiel aanpassen - Uitschrijven

BOEKEN OVER DE CONCENTRATIEKAMPEN IN ONZE
BIBLIOTHEEKCOLLECTIE
Ontdek over welke werken onze collectie beschikt om dit complexe
onderwerp beter te begrijpen.

► Lees meer & bekijk de video

AGENDA
STUDIEDAG ADOCHS
Het programma van de studiedag ‘Image & Data Processing in the
Cultural Heritage Sector’ van 14 september a.s. staat online en er is
nu de mogelijkheid om in te schrijven.

► Lees meer

ZE KOZEN VOOR HET CEGESOMA/RIJKSARCHIEF

MAXIMILIAN, FLORIAN & MATTHIAS
Een terugblik op de ervaringen van drie jonge Oostenrijkse en Duitse
vrijwilligers die een jaar aan het CegeSoma verbonden waren.

► Bekijk de video
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