Lezingen
Van september tot juni organiseert CEGESOMA regelmatig lezingen en studiedagen die als doel hebben
recent onderzoek over soms controversiÃ«le onderwerpen bekend te maken.
Om op de hoogte te blijven kan u zich inschrijven op onze mailinglijst.
Â

Dag 'jonge historici'
Neem deel aan editie 2018-2019 van onze dag voor talentrijke jonge historici!
Donderdag 28 November 2019 bij het CegeSoma.

Zevende Bijeenkomst Publieksgeschiedenis
Dinsdag 26 november 2019 van 12.30 u tot 14.00 u. bij het CegeSoma
Â
"De impact van de Tweede Wereldoorlog in Griekenland" Lezing (in het Engels) met debat. Gast: Giorgos
Antoniou - Moderator: Vincent Scheltiens

Internationale studiedag over Linked Data (ADOCHS-project)
Op vrijdag 22 november a.s. organiseert het ADOCHS-project (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural
Heritage Sector) in de KBR (Koninklijke Bibliotheek van BelgiÃ«) een internationale studiedag over Linked
Data.

Studiedag rond 75 jaar bevrijding en 50 jaar CegeSoma
De erfenis van WOII in BelgiÃ«. Een toekomst voor de geschiedenis ?
10 december 2019 â€“ Senaat

â€˜Kinderen van het verzetâ€™ : progammalancering door Canvas bij CegeSoma
Na de spraakmakende TV-reeksen 'Kinderen van de collaboratie' (2017) en de 'Kinderen van de kolonie'
(2018), wordt vanaf oktober 2019 de reeks 'Kinderen van het verzet' uitgezonden op Canvas (VRT). Op 1
oktober 2019 wordt deze nieuwe reeks officieel voorgesteld voor pers en publiek in de conferentiezaal van
het CegeSoma.

Zesde Bijeenkomst Publieksgeschiedenis
Maandag 30 september 2019 (12.30 â€“ 14.00 u.) bij het CegeSoma
''Quand la photographie devient une source historique Ã part entiÃ¨re' (Fotografie als volwaardige historische
bron) Lezing (in het Frans) met debat n.a.v.de publicatie van de werken 'Bruxelles, ville libÃ©rÃ©e (1944-1945)'
en 'La Wallonie libÃ©rÃ©e (1944-1945)'.
Genodigden: MÃ©lanie Bost, Alain Colignon, Chantal Kesteloot, BÃ©nÃ©dicte Rochet (auteurs van de boeken)
Moderatrice: Anne Roekens.

Studiedagen heemkunde â€œVan Bevrijding tot Overwinningâ€•
Op 3 en 17 juni organiseerde het CegeSoma voor heemkundigen en lokale onderzoekers respectievelijk in
het Rijksarchief te Namen en het Rijksarchief te Gent een studiedag over de bevrijding van BelgiÃ« in
september 1944.Â Met dit verslag willen we alle geÃ¯nteresseerden tools aanreiken om hun onderzoek over
dit onderwerp te verdiepen en de resultaten beter kenbaar te maken bij het publiek.

A workshop on looted library materials in Belgium during the Second World War
Op 14 juni 2019 was dr. Patricia Kennedy Grimsted (Harvard University) de centrale gast opÂ een workshop
georganiseerd door het CegeSoma en het AMSAB - ISG over roof van cultuurgoederen in BelgiÃ« door de

Nazi's tijdens de tweede wereldoorlog.Â Ze is een internationale specialiste die al decennia onderzoek doet
over deze problematiek en nog steeds actief is op dit domein.

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 â€“ en publicatieprojecten op te volgen.

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).

Studiedag voor lokale onderzoekers en heemkundige kringen
'Van Bevrijding naar Overwinning'
Â 17 juni 2019 â€“ Rijksarchief te Gent
Â
Â
Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma), de 4e
operationele directie van het Rijksarchief in BelgiÃ«, organiseert op 17 juni e.k. een studiedag speciaal voor
heemkundekringen.

Vijfde dubbelbijeenkomst Publieksgeschiedenis van het CegeSoma
1.Â Â In het Koninklijk Legermuseum /War Heritage Institute op 20 mei 2019 (10.00 â€“ 11.45 u.)PrivÃ©bezoek aan
de nieuwe permanente tentoonstelling 'Oorlog- Bezettingâ€“ Bevrijding'
ÂÂ
2.Â Â In het CegeSoma, op 19 juni 2019 (12.30 â€“ 14.00 u.)'Welke zijn de huidige uitdagingen van een
oorlogsmuseum?'Lezing en debat met Wannes Devos en Kevin Gony, gemodereerd door Chantal Kesteloot

Editathon van het CegeSoma 'Brussel in oorlogstijd'
Op 25 april ll. organiseerde het CegeSoma zijn eersteÂ Editathon rond het thema â€œBrussel in oorlogstijdâ€• o.a.
om het grote publiek te laten kennismaken met het nieuweÂ crowdsourcing-platform 'Ugescrowd'Â dat werd
ontwikkeld in het kader van hetÂ UGESCO-project.

Vierde bijeenkomst Publieksgeschiedenis van het CegeSoma
CinematekÂ , donderdag 16 mei 2019 (17.30 â€“ 19.00 u.)
Â
'L'histoire d'espoir de la rÃ©sistante armÃ©e Sarah Goldberg'
Filmvertoning (in het Frans) met debat in aanwezigheid van de regisseuse, Patricia Niedzwiecki.

Dubbele uitnodiging CegeSoma in CIVA
In het kader van hetÂ UGESCO-project (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and
exploitation of Scientific Collection) organiseert het CegeSoma/Rijksarchief op 25 april (13 u.Â - 17 u.)Â eenÂ
lezingennamiddag over crowdsourcing, waarna in de avond (17.30 u.Â - 21 u.)Â zal worden overgegaan tot de
praktijk tijdens een â€œeditathonâ€• (publieksavond met schrijfmarathon).
Â

Derde Bijeenkomst Publieksgeschiedenis in het CegeSoma
23 april 2019 (12.30 â€“ 14 u.)
Â
Gebruik van geweld in oorlogstijdÂ Â
Lezing met debat. Genodigden:Â Frank Seberechts en Bruno De Wever - Moderator: Bart Willems.

Tweede bijeenkomst Publieksgeschiedenis
CegeSoma, 20 maart 2019 (12u30 â€“ 14 u.)

Â
'De impact van de Eerste Wereldoorlog in koloniale context'

Â
Lezing met debat (in het Frans) : Anne Cornet en Enika Ngongo
Â
Â

BIJEENKOMSTEN PUBLIEKSGESCHIEDENIS BIJ HET CEGESOMA
Een nieuw initiatief van het CegeSoma/Rijksarchief.
De geschiedenis van de 20ste eeuw in al haar actualiteit via conferenties, debatten, interviews,
filmvoorstellingen enz.Â
Bijeenkomsten in ons gebouw of in externe locaties.
Het doel: contact met het publiek !

Studiedag over mondelinge geschiedenis te Luik
Het Institut d'Histoire OuvriÃ¨re, Ã‰conomique et Sociale (IHOES) organiseert op 27 februari 2019 in de CitÃ©
Miroir te Luik een studiedag over mondelinge geschiedenis.
De dag richt zich vooral op de relatie tussen methode en bron enerzijds, en de geschiedschrijving
anderzijds.

Terug naar Lemberg ? Een boek, een spektakel en een lezing.
Een event georganiseerd door de internationale leerstoel voor de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog .
Het CegeSoma is bijzonder verheugd partner te zijn van de internationale leerstoel voor de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog (prijs Baron Velge), in het bijzonder naar aanleiding van de uitzonderlijke
opvoering in BelgiÃ« van East West Street: A Song of Good and Evil. East West Street is een
muziekspektakelÂ gebaseerd op het boek â€œGalicische Wetten â€œ (Unieboek / Het Spectrum, 2018) van Philippe
Sands.

â€˜Hendrik de Man: dwars, duivels en dromendâ€™ : Auteur Jan Willem Stutje in gesprek met Rudi
Van Doorslaer over zijn nieuwe biografie.
De vzw 'De Vrienden van het CegeSoma (Rijksarchief)' en het Masereelfonds (co-organisator) nodigen u
graag uit om te komen luisteren naar Jan Willem Stutje in gesprek met Rudi Van Doorslaer over zijn pas
verschenen biografie over Hendrik de Man.

Uitnodiging : Publicaties over de Groote Oorlog aan het eind van de herdenkingen. Balans
en vooruitzichten.
Na vier jaar van herdenkingen rond de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in BelgiÃ« is het
tijd om een balans op te maken. Boeken en tijdschriften hebben alvast onderzoeksperspectieven geopend

die tot dusver weinig of niet aan bod waren gekomen.
Het CegeSoma wil u graag laten kennismaken met een aantal van die publicaties en hun auteurs op 19
november 2018 van 9.15 tot 13.15 u.
Â

â€˜To End All Wars?â€™ Internationale Conferentie aan het einde van het herdenkingsjaar 2018
Het In Flanders Fields Museum en CEGESOMA organiseren de vierdaagse internationale conferentieÂ 'To
End All Wars? â€“ Geopolitical Aftermath andÂ Commemorative Legacies of the First World War'.
Deze internationale (Engelstalige) conferentie vindt plaats in Ieper, 22 - 25 augustus 2018.
Â

Violence In 20th-Century European History - Europese Conferentie ONLINE TE BEKIJKEN
Tussen 6 en 8 juni 2017 vond de achtste conferentie plaats van het European Remembrance and Solidarity
Network, in het Brusselse Paleis der AcademiÃ«n. Deze conferentie, waarvan CegeSoma co-organisator
was, had als overkoepelend thema 'Violence' (in de Europese geschiedenis van de 20e eeuw). Tal van
internationale sprekers namen deel aan deze conferentie.

IVe Conferentie van de International Federation for Public History
Van 5 tot 9 juni 2017 vindt in Ravenna de vierde conferentie plaats van de International Federation on
Public History (IFPH/FIHP). Gedurende vijf dagen zullen een vijftigtal internationale panels thema's
aankaarten die essentiÃ«le vragen stellen over publieksgeschiedenis.

CONFERENTIE - Lokaal bestuur in oorlogstijd - met Nico Wouters, Peter Romijn en Jan
Naert
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Mayoral Collaboration' van CegeSoma-onderzoeker Nico
Wouters, organiseert het CegeSoma op 21 april 2017 om 14.30u een conferentie over lokaal bestuur in
oorlogstijd.

LEZING â€“ Magistratuur, verzet en geweld in Brussel 1940-1944
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit de Belgische magistratuur gevangen tussen twee vuren: aan de ene
kant staat de bezettingsmacht die uit alle macht het verzet bestrijdt, aan de andere kant staan de
verzetsgroepen die geweld gebruiken tegen Duitsers en collaborateurs. Het Openbaar Ministerie ziet zich
geconfronteerd met een dilemma: verzetsmensen uitleveren aan de bezettingsmacht, of de opsporing en
vervolging van daders van aanslagen op collaborateurs opschorten en daarmee de daders van strafbare
feiten laten lopen.
Waarvoor kiezen de magistraten, en waarom? Verandert hun houding tijdens de bezetting? En hoe reageert
de bezettingsmacht?
Deze en andere vragen zijn het onderwerp van onze volgende lezing, die plaatsvindt op vrijdag 24 maart
2017 om 14.30 uur in het CegeSoma.

