
LEZING JOLANDE WITHUIS OVER DE OORLOGSJAREN VAN KROONPRINSES
JULIANA
Op woensdag 10 december neemt sociologe Jolande Withuis (NIOD) ons mee naar de oorlogsjaren van
de Nederlandse kroonprinses Juliana. Prof. Gustaaf Janssens, voormalig archivaris van het Koninklijk

Paleis, geeft commentaar.

HISTORIKERDIALOG 2015: EEN RIJK GEVULD PROGRAMMA
In 2015 staan er maar liefst acht Historikerdialogen op het programma. Een groter aantal sessies laat
niet alleen toe om diversere thema’s te behandelen, maar ook om een beroep te doen op een groter

aantal experten.

DE FINANCIËLE TOEKOMST VAN HET CEGESOMA
Bent u ook bezorgd over de toekomst van het CEGESOMA? U kunt uw bezorgdheid uiten door de petitie
te ondertekenen die werd opgestart door prof. Bruno De Wever (UGent) en prof. Laurence Van Ypersele
(UCL). Wij willen alvast iedereen danken die onze petitie ondertekend heeft en ons op de koop toe

bemoedigende boodschappen heeft bezorgd!

ACTIVITEITENKALENDER
Indien u de activiteiten van de leden van het CegeSoma wil kennen, bekijk dan de rubriek "agenda".

ZEER BELANGRIJK DUITS ARCHIEF WORDT WAARSCHIJNLIJK
RAADPLEEGBAAR !
De Universiteit Antwerpen en het CegeSoma hebben een princiepsakkoord afgesloten over het scannen
en het raadpleegbaar maken via internet van een belangrijk deel van de Duitse archieven m.b.t. het

bestuur van België (en Noord-Frankrijk) door nazi-Duitsland.
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Namiddaglezing met Jolande Withuis

Juliana's vergeten oorlog

Op  woensdag  10  December  2014  neemt  sociologe  Jolande  Withuis  (NIOD  Amsterdam)  ons  mee  naar  de  oorlogsjaren  van  de  (toenmalige)  Nederlandse
kroonprinses Juliana. Prof. Gustaaf Janssens, voormalig archivaris van het Koninklijk Paleis, geeft commentaar.

Jolande Withuis schijft momenteel een biografie voor over Juliana, die van 1948 tot 1980 koningin van Nederland was. Dit jaar lichtte
ze al een tipje van de sluier op met de voorpublicatie Juliana's vergeten oorlog, over Juliana's oorlogsjaren. We vroegen aan prof.
Gustaaf Janssens (KU Leuven) om het boek te lezen en er, als kenner bij uitstek van het Belgisch vorstenhuis, enkele vragen bij te
formuleren.

Tot de vaste ingrediënten van het beeld van de vroegere Nederlandse koningin behoort dat zij de oorlogsjaren doorbracht in Canada
als een 'gewone huisvrouw en moeder', die zich bezighield met de opvoeding van haar twee, later drie kinderen, en wier bijdrage aan
de  strijd  tegen de nazi's  bestond  uit  breien,  bloed  geven en de verkoop  van tweedehandspulletjes  in  de  Rode-Kruiswinkel.  In
werkelijkheid beperkte Juliana's werk zich bepaald niet tot dergelijke deugdzame damesbezigheden. Dit mierzoete beeld doet de
inzet van de toenmalige kroonprinses tekort. Juliana was in haar Canadese jaren een actieve ambassadrice van de geallieerde zaak.

Jolande Withuis is sociologe en antropologe en verbonden aan het NIOD (het Nederlandse Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies). Haar geschriften over de Tweede Wereldoorlog handelen vooral over gender, trauma en herinnering. Meerdere van
haar boeken werden reeds bekroond, niet in het minst omdat ze er steeds in slaagt een literaire stijl te koppelen aan sociologische,
psychologische en historische invalshoeken. Zie ook: http://www.niod.nl/nl/medewerker/jolande-withuis.

Prof. Em. Gustaaf Janssens was deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven, met specialisatie Nieuwe Tijd. Namens de KU Leuven
doceerde hij vanaf 2001 aan de interuniversitaire ManaMa “Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer”. Tussen
1988 en 2013 was hij verantwoordelijk voor het Archief van het Koninklijk Paleis.

Deze (Nederlandstalige) activiteit vindt plaats in de conferentiezaal van het CEGESOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel. Aanvang om 14.30u.

Inkom is gratis, maar graag vooraf aanmelden via 02/556.92.11 of cegesoma@cegesoma.be.

Terug
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Kalender

Woensdag 20 februari 2019 van 12.30 u. tot  14.30 u. (in het CegeSoma) 

Lezing met debat n.a.v. de publicatie van een eerste synthetische studie over de Belgische oud-strijders, 'De overlevenden: de oorlog van de
Belgische oud-strijders tijdens het interbellum'. Met deelname van auteurs Antoon Vrints en Martin Schoups. (Ontmoetingen Publieksgeschiedenis
van het CegeSoma).
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Cover van de brochure van Ant.
Mermans, De leider. Schets van het
leven van Staf De Clercq, Antwerpen,
1942 (Brochurenreeks van het VNV).

Brochures van collaboratiebewegingen worden gedigitaliseerd

We zijn begonnen met de digitalisering van een 500-tal brochures van collaboratiebewegingen uit de Tweede Wereldoorlog.

Na de digitalisering van de oorlogspers geven we prioriteit aan de brochures. Ze zijn, door de veelvuldige raadpleging, vaak in slechte
staat, wat de digitalisering zeker mee verantwoordt.  Enkel de digitale versie zal nog geraadpleegd kunnen worden en niet langer het
origineel.  Dit  heeft  één  groot  voordeel  :  net  zoals  de  oorlogspers  worden  de  brochures  geOCR-iseerd,  wat  het  doorzoeken
vergemakkelijkt: de lezer kan om het even welk woord in de tekst zoeken.

Waarom collaboratie?

Omdat  de  middelen  beperkt  zijn,  dient   een  selectie  te  worden  gemaakt.   De  keuze  is  gevallen  op  de  brochures  van  de
collaboratiebewegingen uit de Tweede Wereldoorlog, in de eerste plaats VNV en Rex. Aan het belang ervan kan moeilijk worden getwijfeld.
Ze sluiten bovendien thematisch mooi aan bij de oorlogspers.

Tijdelijk niet beschikbaar

Het project wordt gefinancierd door het federale wetenschapsbeleid. De digitalisering gebeurt door een privéfirma. Dit betekent dat deze
brochures enkele weken niet raadpleegbaar zijn in de leeszaal. Als alles goed gaat is  de digitalisering voltooid  in juni  2015.
Daarna moeten de gedigitaliseerde bestanden ontsloten worden. U kan op deze website lezen wanneer deze operatie is afgerond en u de
digitale beelden met OCR kan gebruiken.

Dirk Luyten

13 / 5 / 2015

Terug
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