Nieuwsbrief Archidoc - Inhoudsopgave :
N°1 – Juli 2008
Voorwoord.
Documentatieproject : de bewaging van het bestand van de deportatie en de vervolging van Belgische joden en zigeuners.
Activiteiten : uitlenen panelen tentoonstelling ; open monumentendagen 2008 ; informatievergadering.
Vrijwilligers.
Bijzonder fonds : geografische kaarten, plannen en schetsen.
Een opmerkelijke figuur van de dienst : Marie-Céline de Dorlodot (1907-1997).
Recente aanwinsten : uitgaven die tot stand kwamen op basis van documenten van de Archief- en documentatiedienst, beschikbaar
in onze leeszaal.
Informatie : contact.
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N°2 – Januari 2009
Voorwoord.
Documentatieproject : Memoriaal van de nazi-repressie.
Activiteiten : leeszaal en bibliotheek ; bezoek aan het Fort van Breendonk en aan de Dossinkazerne te Mechelen ; open
monumentendagen.
Bijzonder fonds : Fort van Hoei.
Een opmerkelijke figuur van de dienst : Hubert Dumonceau de Bergendal.
Informatie : jaarverslag 2007 ; online formulieren ; archidoc news ; informatie ; contact.
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N°3 – Juli 2009
Voorwoord.
Informaticaproject : de persoonlijke DDO-dossiers.
Activiteiten : medewerking met de joods museum van België ; bezoek van de dienst archief en documentatie aan het CArCoB.
Bijzonder fonds : archieven Buchenwald.
Een opmerkelijke figuur : Marie Vandenberghe.
Regels voor de raadpleging van de persoonlijke dossiers (DDO en statuten) van de oorlogsslachtoffers.
Recente aanwinsten.
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N°4 – Maart 2010
Voorwoord.
Documentatieproject : "algemene" documentatie en de digitalisering van het thematisch bestand.
Activiteiten : de SHAEF-registratiekaarten ; Bezoek aan het Centre de Documentation Juive contemporaine te Parijs ; Aanwerving
van studenten tijdens de vakantie.
Verbindings- en opsporingsofficieren in de voormalige bezette gebieden.
Infos : Jaarverslag 2008 ; Folder Archidoc News ; Geleid bezoek aan de archieven en de documentatie ; Uitlenen van
tentoonstellingspanelen.
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N°5 – Maart 2011
Voorwoord.
Bewaringsproject : de dossiers van burgerlijke invaliden van de oorlog 14-18.
Activiteiten : het Ravensbrück-bestand en -project.
Bezoek van de tentoonstelling "Shoah door kogels" in het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis.
De statuten van nationale erkentelijkheid : de burgerlijke weerstanders.
Folder Archidoc News.
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N°6 – December 2011
Verwerking archief Demetskaai.
Bijzonder fonds : het "Miljard"-fonds.
Statuten van nationale erkentelijkheid : de werkweigeraars.
Onthaal van de bezoekers van de DG Oorlogsslachtoffers.
Recente aanwinsten.
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N°7 – Augustus 2012
Bestand over de vervolging en deportatie van de Belgische joden en zigeuners : ontstaan en gebruik.
Bijzonder fonds : Fonds "ontgravingen".
Statuten van nationale erkentelijkheid : het statuut van Gedeporteerde tot de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945.
Activiteiten : medewerking van de DG.
Praktische informatie : geleid bezoek.
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N°8 – Juni 2013
Op het spoor van de ondergedoken kinderen.
Particulier fonds : eerste hulp voor oorlogsslachtoffers, de dossiers van de "regeringshulp aan politieke gevangenen".
Statuten nationale erkentelijkheid : politieke gevangenen.
Recente aanwinsten.
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N°9 – April 2014
De persoonlijke dossiers van Marie-Céline de Dorlodot.
De registers Allgemeine Liste (AL) en Bestätigung und AufhebungsListe (BAL).
Statuten van nationale erkentelijkheid : mannen die zich bij de Rekruterings-Centra van het Belgisch Leger hebben gevoegd
(R.C.B.L.).
Inschrijvingen.
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N°10 – September 2014
Een bijzonder fonds : De Lohnüberwesungslisten.
Statuten van nationale erkentelijkheid : weerstanders door de sluikpers.
Nog niet gebruikt : Werbestelle-fonds.
Recente aanwinsten.
Archidoc News.
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N°11 – Maart 2015
De vergoedingsdossiers van burgerslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Onderzoekseminarie.
De vergoedingsdossiers van burgerslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Herdenking.
De dossiers statuten van nationale erkentelijkheid : de burgerlijke invaliden.
Digitalisering van de dossiers van de Tweede Wereldoorlog.
Open monumentendag 2014.
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N°12 – December 2015
Weigeraars voor het Wehrmacht : een studie die mogelijk gemaakt werd dankzij de statutendossiers.
Onze virtuele tentoonstelling over de belgische burgerslachtoffers van de oorlog ’14 - ‘18 is online !
Archieven van de oorlogsslachtoffers : repatriëringsfonds tussentijdse inventarisatie.
Open monumentendagen 2015.
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