Ook het Rijksarchief herdenkt 100 jaar Eerste Wereldoorlog

De belangstelling van het Rijksarchief voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog dateert niet van
gisteren. Onmiddellijk na het beëindigen van het conflict coördineerde de Commissie voor
oorlogsarchieven een grootse campagne om de documenten over deze bijzondere episode uit de
Europese en wereldgeschiedenis bijeen te brengen en te bewaren.
Vandaag zijn duizenden van deze stukken raadpleegbaar in de leeszalen van het Rijksarchief. In 2010
verscheen een lijvig 'Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België', met een
gedetailleerde beschrijving van alle openbare en privéarchiefbestanden die in België en het buitenland
beschikbaar zijn over dit onderwerp. Met dit onderzoeksinstrument faciliteert het Rijksarchief de toegang
tot de archieven, stimuleert het innovatief onderzoek en biedt het hulp bij de voorbereiding van de
talrijke tentoonstellingen en andere evenementen die in de komende maanden worden opgestart1. In die
context ging het Rijksarchief ook over tot de restauratie van een honderdtal van de meest interessante
en emblematische affiches uit 14-18.

Kaart met aanduiding van de gebieden die het
Comité de politique nationale bij België wou
aanhechten na de oorlog (Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Verzameling Corneille Gram, nr. 33).

Een onophoudelijke stroom van aanplakbrieven beperkte het
doen en laten van de bevolking in het bezette gebied (Brussel,
Algemeen Rijksarchief, Fotoverzameling Commissie voor
oorlogsarchieven).

De centrale bibliotheek van het Rijksarchief omvat een van de belangrijkste collecties boeken en
brochures over de Eerste Wereldoorlog. De catalogus, terug te vinden op www.arch.be, telt vandaag
meer dan 40.000 titels. In het najaar van 2013 zullen het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van het
Leger en de Krijgsgeschiedenis een update uitbrengen van de bibliografie over de Eerste Wereldoorlog.
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Pierre-Alain TALLIER (sous la direction de / onder leiding van), Guide des sources de la Première Guerre Mondiale en
Belgique - Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België, Bruxelles - Brussel, AGR-AR, 2010, 1057 p.
(Studies over de Eerste Wereldoorlog - Études sur la Première Guerre mondiale, n° 17).

Aanplakbrief met oproep van generaal von Beseler aan de inwoners van Antwerpen
(Brussel, Algemeen Rijksarchief, Afficheverzameling Commissie voor oorlogsarchieven).

Het Rijksarchief plant eveneens een online valorisatie van het archief van de Raad van Vlaanderen, van
de Patriottische diensten (netwerken voor inlichtingen en weerstand) en van het beeldmateriaal dat werd
samengebracht met de steun van het Commissariaat-generaal voor de Herdenking van de Eerste
Wereldoorlog. Onder de herdenkingsevenementen 2014-2018 van het Rijksarchief valt ook een
tentoonstelling (juni-december 2014), opgezet in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en gewijd
aan de eerste weken van de oorlog en meer specifiek de toenmalige mediaverslaggeving hierover. Het
Rijksarchief te Aarlen is dan weer drijvende kracht achter een colloquium rond de oorlogsgebeurtenissen
en de wederopbouw in de provincie Luxemburg, gepland in de loop van 2014.
Op www.arch.be zullen de talrijke herdenkingsactiviteiten waaraan de instelling meewerkt systematisch
worden aangekondigd.

