
 

 

HET RIJKSARCHIEF 
 

werft aan 
 

2 geschiedkundigen (m/v/x) 
 voor de onderzoeksprojecten  

                                 BRAIN/DIGICOLJUST & BRAIN/NAPOL-INTEL 
   

 

CONTEXT 

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief, is een federale 
wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst 
(POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 
vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum 
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) te Brussel.  

Het Rijksarchief verwerft en bewaart archieven van overheidsbesturen, privépersonen en 
organismen uit de privésector (ondernemingen, verenigingen, enz. die een belangrijke 
maatschappelijke rol hebben gespeeld). De instelling ziet erop toe dat het archief ter beschikking 
wordt gesteld van onderzoekers en het ruime publiek. Het Rijksarchief is ook een belangrijk 
kenniscentrum voor geschiedenis en archiefwetenschap. Het personeel van het Rijksarchief 
valoriseert dit erfgoed zodat onderzoekers uit binnen- en buitenland er gebruik van kunnen maken.   

 

1) PROJECT DIGICOLJUST 

DIGICOLJUST – Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital 
Platform of Colonial Judiciary Sources 
 
Funded by the BELSPO program BRAIN-be2.0 and based on a partnership between AGR/ARA, ULB 
and VUB, DIGICOLJUST is a two-year digitizing and scientific project starting from a poorly-known 
archival collection of strategic importance for the history of Belgian colonialism in Central Africa and 
for the Belgian State Archives collections: the archives of the trial records of the court martials of the 
Congo Free State (1885-1908) and of the Belgian Congo (1908-1960).  

 
This project aims to make these records accessible and to explore new research agendas related to 
controversial issues of colonial violence and repression as well as to African agency and its modes of 
expression in colonial courtrooms.  

 
DIGICOLJUST will work on three levels: (1) identification and inventory of sources; (2) digitization and 
preservation; (3) digital dissemination and scientific valorisation. 
 

2) PROJECT NAPOL-INTEL 

NaPol-Intel — Nationalisation de l’information policière en Belgique (1918-1961) : Processus de 
démocratisation et gestion bureaucratique des connaissances / Nationalisering van de politionele 
informatie in België (1918-1961) : Democratiseringsprocessen en bureaucratisch kennisbeheer 
 
Dit project maakt deel uit van het programma BRAIN-be 2.0 dat wordt gefinancierd door het 
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het is geïntegreerd in een netwerk dat bestaat uit het 
Rijksarchief (als coördinator) en twee partners, namelijk de UGent en de UCLouvain.  



 

 

Het project bestudeert de geschiedenis van de nationalisatie van de politiediensten in België (1918-
1961) en met name de steeds grotere centralisatie die vanaf de jaren 1920 werd ingezet. Tot de 
Eerste Wereldoorlog was zelfstandigheid van de lokale politiediensten de norm geweest. Vanaf 1918 
werden de politionele structuren op nationaal niveau aanzienlijk versterkt. De grotere rol van de 
generale staf van de Rijkswacht, de oprichting van een gerechtelijke politie en van een bestuur dat 
zich enkel zou toeleggen op de politiediensten  -  de Algemene Rijkspolitie,  een onderdeel van  het 
ministerie van Binnenlandse zaken – zijn hiervan de meest markante getuigen. Het project wil 
nagaan welke rol deze centralisatie heeft gespeeld in de uitbouw van een daadwerkelijk beleid van 
openbare Veiligheid, geleid vanuit de toplagen van de Staat, evenals in de diepgaande hervorming 
van het beleid inzake politionele informatiegaring. Door te kijken naar onderwerpen zoals  
ordehandhaving of openbare zeden wil het project ook vragen stellen bij de legitimiteit van de 
politiediensten in een België dat ingrijpend aan het veranderen was. Het wil dus beter inzicht 
verwerven over de actoren van het systeem en in de middelen die werden ingezet om informatie te 
vergaren en te verwerken.  Met het project zullen tenslotte ook een groot aantal veelal onuitgegeven 
bronnen kunnen worden benut.  
 
Als archivaris staat u in voor het inventariseren van het archief van verschillende organismen die op 
nationaal niveau belast waren met de politiediensten. U zal werken binnen de Afdeling “Hedendaags 
archief” van het Algemeen Rijksarchief. U zal vooral archief verwerken van de Algemene Rijkspolitie 
et van de Rijkswacht. De archieftoegangen die in die context worden opgesteld zullen onmisbare 
tools zijn voor het welslagen van het project. Ze zullen werkinstrumenten zijn voor de postdoctoraal 
onderzoeker die aan het project verbonden is. Tenslotte zullen ze helpen om te bepalen welke 
bronnen zullen worden gedigitaliseerd en online worden gebracht op de website van het Rijksarchief.  
 
Als geschiedkundige staat u in voor het in kaart brengen van de verschillende organismen die 
betrokken waren bij de nationalisering van de politiediensten en het informatiebeheer: hiervoor 
maakt u gebruik van diverse historische bronnen. U zal ook  meewerken aan het organiseren van 
events rond de projecten (lezingen, studiedagen, enz.). Via publicatie van wetenschappelijke artikels 
en informatie op de sociale media werkt u ook mee aan het verspreiden van de 
onderzoeksresultaten bij onderzoekers en het ruime publiek.  
 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
 

1) DIGICOLJUST : Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier, Hopstraat, 26-28, 1000 

Brussel. 

2) NAPOL-INTEL : Algemeen Rijksarchief, Afdeling “Hedendaags archief”, Ruisbroekstraat, 2, 

1000 Brussel. 

PROFIEL 
 
Vaardigheden vereist voor beide functies :  
 

 U heeft een diploma van licentiaat/master/doctor in de Geschiedenis 

 Een opleiding  in en/of ervaring met de archiefwetenschap is een belangrijk pluspunt  

 Goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels   

 Uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access) 

 U kan zelfstandig en georganiseerd werken  

 U kan goed in team werken   



 

 

 U werkt resultaatgericht en u houdt zich aan de doelstellingen en termijnen die door de 

projectleider zijn vooropgesteld 

  U beschikt over goede redactionele vaardigheden  

Bijkomende vaardigheden die een pluspunt zijn – voor het project DIGICOLJUST :    

 Kennis van de koloniale geschiedenis en/of de geschiedenis van het gerecht en/of de 

geschiedenis van de militaire rechtscolleges   

 Vaardigheden en/of ervaring in verband met het digitaliseren van archiefstukken, met 

systemen voor het beheren en aanmaken van databanken voor wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten   

 Vaardigheden en/of ervaring in verband met digitale tools  

 Uitstekende communicatieve vaardigheden / beheersing van tools voor digitale 

communicatie  

Bijkomende vaardigheden die een pluspunt zijn – voor het project NAPOL-INTEL : 

 Goede kennis van de organisatie van Justitie en de politiediensten in België  

 U bent communicatief en kan contacten leggen met archiefvormers om daaruit relevante 

informatie te distilleren. 

 U bent flexibel en bereid u regelmatig te verplaatsen. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

WIJ BIEDEN 

 Een voltijds contract (38 urenweek) van bepaalde duur voor 2 jaar (het contract voor het 
project NAPOL-INTEL is éénmaal verlengbaar, tot een totale duur van 4 jaar) 

 Gewenste datum van indiensttreding : 1 juni 2020  (of ten laatste op 1 september 2020) 

 Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto 
aanvangssalaris vanaf ca. 1950 EUR) OF SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet- 
geïndexeerd brutoloon, een netto aanvangssalaris vanaf ca. 2200 EUR). Om toegelaten te 
worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring 
kunnen voorleggen. 

 Flexibel uurrooster in een 38u-week 

 Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding 

 Voordelige hospitalisatieverzekering 

 Mogelijkheid tot recuperatie van overuren 

 Minimaal 26 vakantiedagen per jaar 

 Voordelen en interessante aanbiedingen  via de Belspo- en Fedplus- kaarten 
 

 
Selectieprocedure 

Stuur een gedetailleerd curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden) en een 
motivatiebrief  naar het Rijksarchief, vóór 1 april 2020  per e-mail (recruit@arch.be) in een PDF-
bestand met volgende naam: NAAM_VOORNAAM_DIGICOLJUST of 
NAAM_VOORNAAM_NAPOLINTEL 

Gelieve voor elke functie een aparte kandidatuur in te dienen.   
 

mailto:recruit@arch.be


 

 

De kandidaten die op basis van hun dossier worden geselecteerd, worden uitgenodigd voor een 
interview van een halfuur met een jury. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het 
cv en verschillende aspecten van het project aan bod, evenals de persoonlijke motivatie.    
 
Voor inlichtingen over het project DIGICOLJUST, contacteer dr. Luis BERNARDO : 
Luis_Angel.Bernardo_y_Garcia@arch.be  
 
Voor inlichtingen over het project NAPOL-INTEL, contacteer dr. Michaël AMARA : 
michael.amara@arch.be  
 
Voor inlichtingen over de selectieprocedure: prof. dr. Sébastien Dubois, operationeel directeur 
(sebastien.dubois@arch.be) 
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