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Neem deel aan de 11de dag voor toekomstige historici (en hun 

getalenteerde voorgangers)! 

 

DONDERDAG 19 APRIL 2018 

 

 

Op donderdag 19 april 2018 organiseert het CegeSoma/Rijksarchief een dag voor 

toekomstige historici die op zoek zijn naar een onderwerp voor hun masterscriptie, en hun 

promotoren. De dag richt zich ook tot recent gediplomeerde getalenteerde historici. 

 

Dit jaar is het thema de juridische archieven die geproduceerd werden in het kader van de 

repressie van de collaboratie na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in België, en hun nut 

voor de studie van verschillende aspecten van de bezettingsgeschiedenis.  

 

Zoals ook bij de vorige dagen het geval was hebben wij, in samenwerking met de promotoren, 

de meest getalenteerde historici die over het onderwerp gewerkt hebben uitgenodigd om hun 

bevindingen aan een breder publiek voor te stellen. 

 

We kiezen voor een nieuwe formule in die zin dat we geschiedenisstudenten (tweede of derde 

bachelor) uitnodigen om naar hun voorgangers te komen luisteren (en ideeën op te doen ?), 

maar ook om aan de hand van uiteenzettingen van specialisten meer te weten te komen over 

de bronnen over het thema, en na te denken over de onderwerpen, problemen en 

onderzoekspistes die er uit kunnen voortvloeien. 

Zoals gezegd, zijn ook de promotoren welkom om inspiratie op te doen en tussen te komen. 

 
Dit evenement mag u niet missen ! 

 

 

Wij hopen u talrijk te begroeten, 

 

 

 

 

Het CegeSoma-team 
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DAGPROGRAMMA  

 

 

9.15 :  Onthaal  

 

VOORMIDDAGSESSIE  :  Voorzitter : Bruno De Wever (UGent) 
 

9.30 : Inleiding : Nico Wouters (CegeSoma/Rijksarchief)  
 

9.45 : Florentin DAWAGNE  

 Inciviques derrière les barreaux. Pratiques pénitentiaires envers les détenus de Mons et 

Charleroi aux lendemains de la Grande Guerre (1918-1925). 

 UCL (X. Rousseaux) 

 

10.00 : Ellen SOETENS  

 Prostitutie in de Eerste Wereldoorlog. Perceptie, visie en agency. 

 KULeuven (M. Rodriguez Garcia) 

 

10.15 : Diane PEVERGNE  

 Les relations intimes entre les soldats allemands et les femmes pendant la Première Guerre 

mondiale. Le cas de la Lorraine belge et de la Lorraine française : 1914-1920. 

 UCL (L. van Ypersele & E. Debruyne). 

 

10.30 :  Vragen en discussie 

 

10.45 :  Koffiepauze  

 

11.00 :  Ernest MARTIJN  

 Collaborateurs liepen in de buitenspelval. De invloed van de repressie op het Belgisch 

voetbal (1940-1952). 

 KULeuven (D. Vanysacker) 

 

11.15 : Hélène POCHART  

 La répression de la collaboration après la Seconde Guerre Mondiale dans le Tournaisis : les 

 rexistes et leur participation à la chasse aux réfractaires. 

 ULB (P. Lagrou) 

 

11.30 : Jiel FOUBERT  

 ‘Vlaming onder Vlamingen’ : een historisch-antropologisch studie van de Ijzerbedevaarten 

(1960-1980). 

 UAntwerpen (M. Beyen). 

 

11.45 :  Hannah SURMONT  

 Frans Gevaert (1911-2006). Historicus & Vlaams-nationalist. Van inciviek tot ridder in de 

leopoldsorde.   

 UGent (B. De Wever) 

 

12.00 :  Vragen en discussie  
 

12.15 :  Lunch 
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NAMIDDAGSESSIE  :  Voorzitter : Fabrice Maerten (CegeSoma/Rijksarchief) 
 

 

13.30 : Pierre-Alain TALLIER (Rijksarchief)  

 Voorstelling van de bronnen met betrekking tot de repressie van de collaboratie tijdens de 

Eerste Wereldoorlog.  

 

 

14.00 : Joachim DERWAEL (Rijksarchief) 

 Voorstelling van de bronnen met betrekking tot de repressie van de collaboratie tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.  

 

 

14.30 :  Vragen en discussie  

 

 

15.00 :  Koffiepauze 
 

 

15.15 : Xavier ROUSSEAUX (UCL)  

 Bezetting en repressie Eerste Wereldoorlog : Onderzoeksthema’s, 

onderzoeksproblematieken en onderzoekspistes. 

 

15.45 : Dirk LUYTEN ( CegeSoma/Rijksarchief) 

 Bezetting en repressie Tweede Wereldoorlog : Onderzoeksthema’s, 

onderzoeksproblematieken en onderzoekspistes. 

 

 

 

16.15 :  Discussie en conclusies  

  

 

 

 

 

 

 

 Praktisch : 

 

Waar : Conferentiezaal van het CegeSoma – Luchtvaartsquare 29 te 1070 Brussel 

 

Wanneer: van 9u. 15 tot 16.45 u. 

 

Inschrijvingen: gratis toegang maar wel inschrijven verplicht voor dinsdag 17 april 2018 : 

isabelle.ponteville@arch.be of telefoon : 02/556.92.11. 
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