
INTERNATIONAAL COLLOQUIUM– MINORITIES IN/AT WAR - 9 & 10 MAART
2017
Op 9 en 10 maart organiseert het Joods Museum van België in samenwerking met het CegeSoma een
internationaal colloquium getiteld “Minorities in/at War”. Het vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek.
De rode draad doorheen het colloquium is enerzijds het geweld gepleegd tegen minderheden evenals
anderzijds hun wettelijke bescherming gedurende de periode van 1912 tot 1923. Tijdens deze twee
studiedagen worden presentaties van historici uit Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten
afgewisseld met discussiemomenten. De hedendaagse echo’s van dit thema neemt een prominente

plaats in. Info en inschrijvingen: georgia@mjb-jmb.org (mailto:georgia@mjb-jmb.org) 

WORKSHOP - DAGBOEKEN EN HET DAGELIJKSE LEVEN TIJDENS DE TWEEDE
WERELDOORLOG
Wat moeten we verstaan onder het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog en hoe kunnen
historische dagboeken bijdragen aan onze kennis daarover? Verschillende sprekers zullen trachten te
antwoorden op die twee vragen tijdens deze workshop, die op 31 maart 2017 in het CegeSoma

plaatsvindt.

OPLEIDING - 75 JAAR NA HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Het CegeSoma organiseert deze lente samen met FARO, Heemkunde Vlaanderen en het Instituut voor
Publieksgeschiedenis-UGent drie opleidingssessies voor erfgoedorganisaties en lokale historici waarin
gerenommeerde historici nieuwe pistes voorstellen om de geschiedenis te schrijven van het dagelijkse
leven, van het verzet en van de collaboratie in Vlaanderen.

Inschrijving en info :

DOCUMENTATIE – EEN GOUDMIJN OVER DE LUCHTOORLOG IN WEST-EUROPA
(1939-1945)
U zoekt informatie over de missies uitgevoerd door bommenwerpers en jagers van alle oorlogvoerende
partijen van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa? Het CegeSoma bewaart een documentatiefonds
samengesteld door George Van Merode, oud-strijder van het Vreemdelingenlegioen van Frankrijk. Het

bevat een duizendtal fiches waarin elk van de luchtmissies wordt ontleed.

OPEN CALL VOOR BEURSKANDIDATEN VAN EHRI BIJ HET CEGESOMA
(DEADLINE: 31 MAART 2017)
Het EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) project heeft als doel om onderzoek naar de
Holocaust te ondersteunen. Daarom biedt EHRI verschillende internationale beurzen aan die een
onderzoeksverblijf financieren in de verschillende wetenschappelijke partnerinstellingen, waaronder het
CegeSoma. Indien u deze onderzoeksbeurs wil aanvragen kan u onze splinternieuwe site bezoeken die

ontwikkeld werd voor mogelijke beurskandidaten. De deadline is 31 maart 2017.
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Internationaal colloquium - Minorities in/at War - 9-10 maart 2017

Op 9 en 10 maart 2017 organiseert het Joods Museum van België in samenwerking met het CegeSoma een internationaal colloquium getiteld “Minorities in/at
War”. Het vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek. De rode draad doorheen het colloquium is enerzijds het geweld gepleegd tegen minderheden evenals anderzijds
hun wettelijke bescherming gedurende de periode van 1912 tot 1923. Tijdens deze twee studiedagen worden presentaties van historici uit Europa, Noord-Amerika en
het Midden-Oosten afgewisseld met discussiemomenten. De hedendaagse echo's van dit thema  neemt een prominente plaats in.

Info en inschrijvingen hier.

Pratisch 

- Taal: lHet colloquium verloopt volledig in het Engels. Vragen in het Frans of in het Nederlands zullen worden aanvaard als de
taalbeheersing van de moderators en de sprekers dit toelaat.
- Programma: dinsdag 9 maart van 9u tot 17u – vrijdag 10 maart van 9u tot 12u45.
- Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg 1000 Brussel
- Gratis
- Inschrijving en programma hier.
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Dagboek van François Berdondini, 1940. (CegeSoma AA2236)

Workshop - Dagboeken en dagelijks leven WOII

Op 31 maart 2017 vindt in onze conferentiezaal een workshop plaats over het gebruik van dagboeken voor de studie van het dagelijks leven tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze workshop kadert in een lopend FWO-onderzoek aan de VUB (promotor: Hans Vandevoorde).

CegeSoma-medewerkers Dirk Luyten en Nico Wouters geven een presentatie over respectievelijk de positie
van de auteur in bezettingstijd en de collectie niet-literaire dagboeken van het CegeSoma.

We verwelkomen onder meer ook Conny Kristel (NIOD) en Sophie De Schaepdrijver (Penn State/Kent) als
sprekers.

De deelname is gratis maar de toegang is beperkt. 

Hier vindt u het programma met alle bijkomende informatie.
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Spitfire van de RAF gedwongen tot een noodlanding na een gevecht in de lucht, Westende,
29 augustus 1941. (Foto CegeSoma, n° 12.999)

Spitfire van de RAF neergeschoten te Avelgem in 1944. De aanwezigheid van een
vrouw, twee kinderen en een verzetslid op de foto tonen aan dat deze werd gemaakt na

de bevrijding van het territorium. (Foto CegeSoma, coll. Parmentier, n° 13.000)

INVENTARIS - De luchtoorlog in West-Europa (1939-1945) ontleed

Een basisdocumentatie over duizenden luchtmissies beschikbaar

Onderzoek voeren naar de missies uitgevoerd door bommenwerpers en jagers van alle oorlogvoerende partijen van de Tweede Wereldoorlog is nu mogelijk. Het volstaat
om zich onder te dompelen in de massa aan documentatie die George Van Merode over het onderwerp heeft verzameld en aan het CegeSoma heeft geschonken.

Geduldig verzameld

George  Van  Merode  (1935-2016),  oud-strijder  van  het  Franse  Vreemdelingenlegioen  en
vaandeldrager  van  dit  korps,  heeft  gedurende  decennia  een  indrukwekkende  documentatie
verzameld over dit thema. Van Merode heeft getracht om voor elk van de geïdentificeerde missies
een Engelstalige fiche aan te vullen met een vijftiental punten waaronder het model van vliegtuig,
het serienummer, diens basis, de plaats en de datum van de missie, de reden van een eventuele
crash, de samenstelling van de bemanning en de gebruikte bron. Hij vulde dit telkens aan met een
foto van het vliegtuig. De gegevens vond hij meestal online, maar af en toe ook via krantenknipsels
of archiefdiensten. In bepaalde gevallen geven de fiches precieze details over de omstandigheden
van de crash of het lot van de bemanningsleden.

Een herindelking die België van de
rest van Europa onderscheidt

De  fiches  geschonken  door  Van
Merode  werden  geklasseerd  per
luchtmacht  en,  daarbinnen,  op
alfabetische  volgorde  naar  de
verschillende  types  vliegtuigen.
Onze vrijwilliger Pierre Brolet heeft
elk van deze grote eenheden in twee gesplitst op basis van het criterium of de missies of crashes al dan
niet  betrekking  hebben  op  België.  Hebben  betrekking  op  België:  de  eerste  6  omslagen  (van  91)
gerelateerd aan de RAF, de eerste 7 omslagen (van 94) betreffende de USAAF, de 10 eerste omslagen
(va  15)  gelieerd  aan  de  Luftwaffe,  evenals  omslag  201  gerelateerd  aan  andere  luchtmachten.
Consulteer hier de inventaris voor meer details. 

Ten slotte voegen we hieraan toe dat Georges Van Merode ook een klein archieffonds aan ons centrum
schonk met betrekking tot het Vreemdelingenlegioen en tot zijn persoonlijke onderzoek over de Tweede

Wereldoorlog (AA 2482).

Fabrice Maerten
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