
Beschadigd België
Oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog

Expo in het Algemeen Rijksarchief: 27.10.2012 > 28.02.2013

De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte massale schade aan privé-eigendommen, wat aanleiding gaf

tot aanvragen tot schadeloosstelling. Kilometers dossiers ‘Oorlogsschade aan private goederen uit

WOII’ zijn recent overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier. Iedere

geïnteresseerde kan ze daar bestuderen. Een tentoonstelling die van 27 oktober 2012 tot eind

februari 2013 doorgaat in het Algemeen Rijksarchief wil de aandacht vestigen op deze uitzonderlijke

historische bron.

Waarin schuilt hun historische waarde? Ze laten een nieuw licht schijnen op de sociaal-economische

geschiedenis van België in de ruimste zin: van de geschiedenis van wegen en bossen tot industrieel

erfgoed. De dossiers bevatten veel administratieve stukken, maar het zijn de duizenden foto’s en

plattegronden die beklijven. Hoewel zwart-wit en soms vergeeld, geven deze visuele getuigen het

oorlogsleed een menselijk en herkenbaar gelaat. WOII heeft geen enkele Belgische provincie

gespaard. Platgebombardeerde huizen en fabrieken van het noorden van Antwerpen tot het

zuidelijkste punt van Luxemburg. Inbeslagnames door zowel geallieerde troepen als door de

bezetter. WOII liet overal sporen na, in elk dorp, in elke familie, in elk hoofd.

Vanaf eind oktober 2012 is in het Algemeen Rijksarchief dit beschadigd België te (her)ontdekken.

Eerst komt mei 1940 aan bod en de schade aangericht tijdens de 18-daagse veldtocht. De

bombardementen en opeisingen in de periode 1943-1944 vormen een tweede hoofdbrok. De

bevrijding en de eindoffensieven maken de cirkel rond. Naast het feitelijke oorlogsgebeuren wordt

de evolutie in oorlogsvoering doorheen de 20ste eeuw aangekaart, en de gevolgen ervan voor de

burgerbevolking. Wie de tentoonstelling bezoekt, kan niet weg zappen van wat oorlog aanricht.

Praktische info

27.10.2012 > 28.02.2013

 Algemeen Rijksarchief

 Gratis toegang tot de expo

 Open van maandag tot zaterdag. Gesloten op zon- en feestdagen

 Openingsuren: www.arch.be

 Reservatie geleid bezoek (€ 65 per groep /per uur): communicat@arch.be

__________________________________________________________________________________

De dossiers raadplegen

Sinds de zomer van 2012 zijn kilometers oorlogsschadedossiers raadpleegbaar in het Algemeen
Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier (Brussel). Maak een afspraak (de leeszaal is open op woensdag
of donderdag): agr_ar_2@arch.be

Legende foto



Op 22 december 1944 verwoest een Duitse V2 drukkerij Excelsior in de Somersstraat te Antwerpen.

Hulpverleners meten de schade op.

Brussel, Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier, Oorlogsschadedossiers, Provinciale reeks,

Provincie Antwerpen, dossier 1020538.


