
“Oorlog(en) en lokale geschiedenis -  Dag van de Franstalige lokale historische kringen  

11 juni 2018 – CegeSoma (Rijksarchief) 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

Zoals u misschien weet is één van de belangrijkste doelstellingen van de vzw ‘de Vrienden van het 

CegeSoma’ het promoten van de activiteiten van het CegeSoma en het leggen van contacten met 

verenigingen die werken rond de geschiedenis van de oorlogen in België. 

 

Daarom wil zij het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij en de 
Archiefdienst van de Oorlogsslachtoffers, beide federale instellingen die nu 
in het Rijksarchief geïntegreerd zijn, ondersteunen. Beide instellingen willen 
hun activiteiten nieuw leven inblazen door meer aandacht te schenken aan 
de lokale geschiedenis gedurende de twee wereldoorlogen. 
In deze context is samenwerking met lokale  historische kringen 
onontbeerlijk om  nieuwe onderzoekspistes te ontginnen. 
 
Gezien uw betrokkenheid bij uw vereniging, willen wij u dan ook graag 
uitnodigen voor een informatienamiddag die zal doorgaan in onze 
conferentiezaal op maandag 11 juni 2018, van 13.30 u. tot 16.30 u. 
  
Gedurende deze namiddag willen wij graag de interessante documentatie voorstellen (archief, boeken, 

affiches, foto’s, enz.) die onze beide instellingen kunnen aanbieden aan onderzoekers die zich 

interesseren voor de geschiedenis van hun gemeente gedurende deze treurige periodes. Daarna 

antwoorden wij graag op uw vragen en suggesties, en vervolgens nodigen wij u uit voor een geleid 

bezoek aan onze collecties. 

 

Om ons toe te laten u zo goed mogelijk te ontvangen, ontvingen 
wij graag uw antwoord ten laatste op 31 mei 
(isabelle.ponteville@arch.be). 
Vermits het aantal plaatsen in onze conferentiezaal beperkt is, zal 
voorrang gegeven worden aan de eerste ingeschrevenen. 
Onze instelling bevindt zich aan de Luchtvaartsquare, 29, te 
Anderlecht, op wandelafstand van het Zuidstation en het 
premetrostation  Lemonnier. 
 

Op het programma :  

-13.30 u. : Ontvangst en verwelkoming door Nico Wouters, hoofd van het CegeSoma  

-13.40 u. : Voorstelling van het CegeSoma en in het bijzonder haar bibliotheek door Alain Colignon  

-14.00 u. : Voorstelling van de archiefcollecties van het CegeSoma door Fabrice Maerten  

-14.20 u. : Koffiepauze 

-14.40 u. : Voorstelling van de Archiefdienst van de Oorlogsslachtoffers door Alexandra Matagne 

-15.10 u. : Vragen van het publiek en verdeling van een enquêteformulier  

-15.45 u. : Bezoek van de depots (facultatief) 


