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Voorstelling heruitgave (FR & NL)
De moord op Julien Lahaut

met auteur Chris De Stoop, onderzoeksjournalist, en
Rik Coolsaet, hoogleraar internationale betrekkingen
aan de Universiteit Gent

met de auteurs Rudi Van Doorslaer (directeur SOMA)
en Etienne Verhoeyen (voormalig wetenschappelijk
medewerker VRT)

Donderdag 7 oktober van 18.30 tot 20.00

Donderdag 18 november van 18.00 tot 20.00

In zijn recente boek Vrede zij met u, zuster, schetst
Chris De Stoop het portret van de Belgische Muriel
Degauque die zich tot de radicale islam bekeert en de
eerste Europese vrouw is die in Bagdad bij een mislukte
zelfmoordaanslag om het leven komt. Het boek verhaalt
over het vaak amateuristische terrorisme en het onderscheid tussen politeke en religieuze radicalisering. Na
de boekvoorstelling legt Rik Coolsaet de link tussen het
verhaal van Muriel Degauque en de huidige stand van het
onderzoek over terrorisme en radicalisering.

Vijfentwintig jaar geleden verscheen het spraakmakende
boek over de moord op Julien Lahaut. Sindsdien haalde de zaak-Lahaut regelmatig de actualiteit. Eind 2008
droeg een resolutie van de Senaat de regering op om
het SOMA met een wetenschappelijk onderzoek over
dit onderwerp te gelasten. Aan die resolutie werd tot
op vandaag geen gevolg gegeven.
De voorstelling van de heruitgave wordt gevolgd door
de vertoning van de VRT-documentaire De moord
op Julien Lahaut (Keerpunt, Canvas, 2008).

Conferentiezaal SOMA

Conferentiezaal SOMA

Deelname in de kosten : 3 €

Deelname in de kosten : 3 €

Verantwoordelijke uitgever: R. Van Doorslaer, Jozef Plateaustraat 12, 9000 Gent

vzw De Vrienden van het SOMA

Gespreksavond (NL)
Vrede zij met u, zuster

PROGRAMMAOVERZICHT

I.s.m. de Cinematek,
vertoning van de film van André Delvaux
Een vrouw tussen hond en wolf (NL & FR)

Donderdag 7 oktober van 18.30 tot 20.00

originele versie NL - ondertitels FR

Gespreksavond
Vrede zij met u, zuster (NL)

met Adolphe Nysenholc, specialist van André Delvaux,
en Fabrice Maerten, historicus (SOMA)

Conferentiezaal SOMA
Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel
***

Donderdag 18 november van 18.00 tot 20.00
Voorstelling van de heruitgave van het boek
De moord op Julien Lahaut (NL & FR)
Conferentiezaal SOMA
Luchtvaartsquare 29 - 1070 Brussel
***

De vzw De Vrienden van het SOMA
wil de reflectie over de geschiedenis van de 20ste eeuw
en de weerslag ervan op België stimuleren, voornamelijk
door de werking van het SOMA onder de aandacht te
brengen.

Maandag 13 december 2010 van 17.00 tot 19.30
Frans-Belgische film over een jonge vrouw tijdens de
Tweede Wereldoorlog in België. Nadat haar man, een
Vlaams-nationalist, naar Duitsland vertrokken is, helpt
ze een verzetsman op wie ze verliefd wordt. Na de oorlog keert ze terug naar haar echtgenoot, tot de dag dat
ze beseft dat haar relatie geen zin meer heeft. (Versie
van 1979, met o.a. Marie-Christine Barrault, Roger Van
Hool, Rutger Hauer)

Wie hieraan wil deelnemen, kan lid worden van de vzw
door een jaarlijkse overschrijving van 10 euro op het rekeningnummer 000-1491037-50.

Cinematek, Ravenstein 3, 1000 Brussel

De leden van de vzw genieten volgende voordelen:

Deelname in de kosten : 3 €

- gratis toegang tot de leeszaal van het SOMA

Maandag 13 december 2010 van 17. 00 tot 19.30

- uitnodigingen voor de seminaries (op aanvraag) en andere wetenschappelijke activiteiten van het SOMA

Filmvertoning
Een vrouw tussen hond en wolf (NL & FR)

- 30% korting op alle publicaties van het SOMA, behalve
op de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis (BEG).

Cinematek,
Ravenstein 3, 1000 Brussel

Inlichtingen: 02/5569209
isabelle.ponteville@cegesoma.be
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