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L’Association Belge d’Histoire Contemporaine (ABHC) rassemble les
universités flamandes, wallonnes et bruxelloises, ainsi que des centres
d’archives et de recherche belges. En 2022, en collaboration avec le
Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG) et le Luxembourg Centre for
Contemporary and Digital History (C2DH), elle entend dresser un bilan
des recherches en histoire publique en Belgique, mais aussi revenir sur
certains enjeux de la communication de l’histoire et de sa réception
par des groupes sociaux spécifiques.
De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG) verenigt
de Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten en Belgische archiefen onderzoeksinstellingen. In 2022, in samenwerking met het Zentrum
für Ostbelgische Geschichte (ZOG) en het Luxembourg Centre for
Contemporary and Digital History (C2DH), wil zij graag een forum
bieden aan zowel historici als erfgoed- en archiefinstellingen om te
reflecteren over hun rol in het publieke begrip van en de omgang met
het (regionale) verleden, en de rol van het verleden in de publieke
ruimte.
Die ABHC-BVNG hat sich zum Ziel gesetzt, die Ergebnisse der
belgischen Geschichtsforschung, die sowohl an den französisch- und
niederländischsprachigen Universitäten des Landes, als auch in
Archiven
und
anderen
wissenschaftlichen
Einrichtungen
durchgeführt wird, zu verbreiten. Im Jahr 2022 wird sie in
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG)
und dem Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History
(C2DH) eine Bestandsaufnahme der Public History in Belgien
vornehmen, aber auch Fragen der Vermittlung von Geschichte und
ihrer Rezeption durch bestimmte gesellschaftliche Gruppen neu
beleuchten.
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9:30 Accueil – Ontvangst – Begrüßung
Chapelle – Kapel – Kapelle
Camille BANSE & Virgile ROYEN (ABHC-BVNG)
Oliver
PAASCH
(Ministerpräsident
der
Gemeinschaft Belgiens)

Deutschsprachigen

10:05 Introduction – Inleiding – Einleitung
Chapelle – Kapel – Kapelle
Andreas FICKERS & Christoph BRÜLL (C2DH)

10:25 Conférence inaugurale – Keynote lecture –
Eröffnungsvortrag
“De publiekhistoricus als historicus 2.0”
Chapelle – Kapel – Kapelle
Aline SAX (UAntwerpen, Geheugen Collectief)
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11:15 Sessions parallèles I – Parallelsessies I – Parallele
Sektionen I
1.1. Workshop “Het Verleden als bindmiddel voor het Heden. De rol
van historici in inclusieve geschiedschrijving”
Salle – Vergaderruimte – Raum Goer de Herve
Naïma LAFRARCHI & Joris van DOORSSELAERE
1.2. Panel “Digitale Publiekshistorici: innovaties, uitdagingen en
nieuwe rollen”
Chapelle (scène) – Kapel (podium) – Kapelle (Bühne)
Hannes VAN ENGELAND, Jolien GIJBELS, Alessio ROCCI, Sophie
RICHELLE & Christophe VERBRUGGEN
1.3. Discussion “Histoire publique et histoire régionale : une
alliance « naturelle » ? Le cas de la Communauté germanophone
de Belgique”
Salle – Vergaderruimte – Raum Adelheidis
Christoph BRÜLL, Els HERREBOUT , Andreas FICKERS, Philippe BECK
& Vitus SPROTEN
1.4. Discussion “Publieksgeschiedenis is koorddansen: spreken met
de praktijk over evenwichten en valkuilen”
Chapelle (basse) – Kapel (onder) – Kapelle (unten)
Stijn KNUTS, Véronique LAMBERT, Leen ROELS, Aline SAX & Nico
WOUTERS

12:45 Lunch
Chapelle – Kapel – Kapelle
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13:30 Sessions parallèles II – Parallelsessies II – Parallele
Sektionen II
2.1. Panel : "Histoire publique et outils numériques"
Salle – Vergaderruimte – Raum Adelheidis
Catherine LANNEAU, Chantal KESTELOOT, Audrey WEERTS, An
LAVENS, Aurélie CERF & Pieter TROGH
2.2. Panel “De landelijke dienstverlenende rollen (LDR): herauten
van de publieksgeschiedenis?”
Chapelle (scène) – Kapel (podium) – Kapelle (Bühne)
Yves SEGERS, Joeri JANUARIUS, Eva WEIJNS & Mariet CALSIUS
2.3. Discussion “Welke toekomst voor publieksgeschiedenis aan de
Belgische universiteiten ?”
Chapelle (basse) – Kapel (onder) – Kapelle (unten)
Olga VAN OOST, Bruno DE WEVER, Henk DE SMAELE, Tom
VERSCHAFFEL & Geneviève WARLAND
2.4. Discussion “Leeszaal of alles digitaal? Visies op het digitaal
beschikbaar stellen van erfgoedcollecties”
Salle – Vergaderruimte – Raum Goer de Herve
Nathan LAUWERS, Roel DAENEN, Peter LAROY, Isabelle VAN
ONGEVAL, Paule VERBRUGGEN, Kasper SWERTS, Frank SCHEELINGS,
Gertjan DESMET, Marie Juliette MARINUS & Dieter VIAENE
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15:05 Sessions parallèles III – Parallelsessies III – Parallele
Sektionen III
3.1. Panel "« Archisols », dynamique de recherche multidisciplinaire
et cocréative"
Salle – Vergaderruimte – Raum Goer de Herve
François ANTOINE, Sylvie LEFEBVRE, Paulo CHARRUADAS & Arnaud
PÉTERS
3.2. Panel “Popular media and memory. The relation between the
depiction of collaboration and colonisation in popular media
and the collective memories of both phenomena in Belgium”
Salle – Vergaderruimte – Raum Adelheidis
Louis BALLIÈRE, Laurence VAN YPERSELE, Wouter REGGERS &
Geneviève WARLAND
3.3. Discussion “Gezocht: duurzame online geschiedenis”
Chapelle (scène) – Kapel (podium) – Kapelle (Bühne)
Fien DANNIAU, Wim PUTZEYS, Hendrik VANDEGINSTE/Jan GEYPEN,
Davy VERBEKE & Koen AERTS
3.4. Discussion “Bruggen bouwen tussen academische historici,
heemkundigen en erfgoedwerkers”
Chapelle (basse) – Kapel (onder) – Kapelle (unten)
Machteld VENKEN, Chantal KESTELOOT, Nicholas WILLIAMS & Jan
DE MEESTER

16:50 Mot de clôture – Slotwoord – Schlusswort
Chapelle – Kapel – Kapelle
Camille Banse & Virgile Royen (ABHC-BVNG)

17:00 Réception – Receptie – Empfang
Chapelle – Kapel – Kapelle
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Keynote lecture – Conférence inaugurale
– Eröffnungsvortrag
“De publiekhistoricus als historicus 2.0”
Chapelle – Kapel – Kapelle
Aline SAX (UAntwerpen, Geheugen Collectief)
Publieksgeschiedenis is een vlag die vele ladingen dekt. Maar op welke
manier de term publieksgeschiedenis ook ingevuld wordt, op welke
specifieke subdiscipline de term ook betrekking heeft, allemaal
hebben ze één ding gemeen: de publiekhistoricus staat met zijn twee
voeten in de maatschappij. Hij bestudeert het verleden niet vanop een
afstand, maar past het toe in het hier en nu. Daarvoor moet hij over
een extra set van vaardigheden beschikken, want behalve de ‘gewone’
vaardigheden die we als historici allemaal onder de knie moeten
hebben, wordt de publiekhistoricus geconfronteerd met heel wat
specifieke uitdagingen.
Die uitdagingen mogen echter niet als fundamenteel problematisch
worden weggezet. Het kind mag niet met het badwater worden
weggegooid, want publieksgeschiedenis opent ook heel wat
mogelijkheden, zowel voor historici, voor de maatschappij als voor de
geschiedwetenschap zelf. Daarom is deze lezing ook een pleidooi voor
de publiekshistoricus. De publiekhistoricus is geen ander type, geen
variant van de historicus, maar een upgrade. Elke historicus zou ook –
al dan niet een beetje – publiekhistoricus moeten zijn.
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SESSIES - SESSIONS – SEKTIONEN
1. Sessions parallèles I – Parallelsessies I –
Parallele Sektionen I
1.1. WORKSHOP
“Het Verleden als bindmiddel voor het Heden. De rol
van historici in inclusieve geschiedschrijving”
Salle – Vergaderruimte – Raum Goer de Herve
Organisatie / Organisation: Naïma LAFRARCHI,
DOORSSELAERE (Vakgroep Geschiedenis – UGent)

Joris

van

De ‘publieke’ rol van publieksgeschiedenis is actueler dan ooit. De vele
maatschappelijke
vraagstukken
dragen
onvermijdelijk
een
‘historische’ component in zich. In een superdiverse samenleving
gaan stemmen op die pleiten voor een nieuwe, of minstens een
multiperspectieve, benadering van de ‘geschiedschrijving’. De vele
identiteiten, meervoudig en meerlagig, nodigen uit om na te denken
over de vertaling van de geschiedschrijving naar de hedendaagse
superdiverse context.
Publieksgeschiedenis is de ‘ruimte’ waar de Grand Narratives en de
Little (persoonlijke) Narratives elkaar ontmoeten. Waar geschiedenis
tastbaar kan worden met en via lokale geschiedschrijving en erfgoed.
Historische kennis bij het breed publiek brengen via onder andere
onderwijs, musea, tentoonstellingen, media en erfgoedsector is het
hoofddoel van publieksgeschiedenis. Welke rol kunnen historici
spelen om via publieksgeschiedenis aan identiteitsvorming te doen
waarbij verbinding voorop wordt gesteld, vertrekkende van de lokale
en regionale geschiedenis? Historische empathie nodigt uit tot een
multiperspectieve blik op het verleden, en omgang met het verleden
in het heden rekening houdend met de verscheidene narratieven. De
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maatschappelijke vraagstukken kunnen niet begrepen worden zonder
de emotie verbonden met het verleden in het heden een plaats te
geven. Erfgoed roept gelijkaardige vragen op. Welke rol kunnen
geschiedenisleraren, als academisch gevormde historici, opnemen als
bemiddelaar?
Burgerschapseducatie
kan
via
het
Vlaams
geschiedenisonderwijs zodoende een invulling krijgen. De rol van het
verleden in de publieke ruimte, en van erfgoed- en archiefinstellingen
als ‘reflectieruimten’, nodigen uit om in co-constructie de lokale
geschiedenis ‘nieuwe’ betekenis te geven. Deze vraag wordt verder
versterkt door de introductie van de Vlaamse canon voor het
onderwijs, wat in se een publiekshistorische omgang met het verleden
zal inhouden.
Op welke manier kan publieksgeschiedenis een bijdrage leveren aan de
(Vlaamse) identiteitsvorming, en tegelijk verbinding maken met de
(lokale) geschiedenis van Vlaamse burgers met een diverse
achtergrond? Op welke manier kan historische cultuur ingezet worden
als emancipatorisch educatief middel, rekening houdend met de
diverse perspectieven en omgang met het verleden? Wie heeft
‘eigenaarschap’ over ‘welk’ stukje geschiedenis? Kan men van medeeigenaarschap spreken wanneer een diverse groep mensen de
historische cultuur interpreteert en betekenis geeft? De verhalen en
tegenverhalen staan in een spanningsveld waarin diverse actoren een
stem (willen) hebben, geschiedenis willen (her-)schrijven. Welke rol is
weggelegd voor publieksgeschiedenis en –historici in het aanleveren
van ‘nieuwe’ narratieven? In deze workshop delen we inzichten vanuit
een educatief perspectief. We gaan in gesprek over de rol en plaats van
de historici in het construeren van inclusieve geschiedenis zowel in de
onderwijs- als de erfgoed sector.
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1.2. PANEL
“Digitale Publiekshistorici: innovaties, uitdagingen en
nieuwe rollen”
Chapelle (scène) – Kapel (podium) – Kapelle (Bühne)
Organisatie / Organisation: Hannes VAN ENGELAND (RASAB)
Sprekers: Jolien GIJBELS (KULeuven, Cultuurgeschiedenis vanaf 1750),
Alessio ROCCI (VUB, Solvay Science Project), Sophie RICHELLE (ULB),
Christophe VERBRUGGEN (UGent, Ghent Center for Digital Humanities
en het Instituut voor Publieksgeschiedenis)
Digital communication and content management tools speelden de
afgelopen decennia een belangrijke rol in het verleden toegankelijker
maken voor een breder publiek en bijgevolg de bloei van
publieksgeschiedenis. Naast musea en soortgelijke instellingen,
gebruiken ook historici dergelijke middelen om een breed publiek
warm te maken voor hun onderzoek. Door het relatieve succes van,
bijvoorbeeld, historische blogs, is er echter nog maar weinig discussie
geweest over de uitdagingen van historisch onderzoek combineren
met digitale middelen en hoe dit de rol van historici beïnvloedt.
Tijdens een paneldebat van negentig minuten zullen vier sprekers en
een moderator deze discussie aangaan.

1. Introductie
De sprekers gebruiken digitale middelen om hun inzichten te delen
met een breder publiek en bronnen, literatuur en afbeeldingen
toegankelijk te maken. Eerst licht iedere spreker gedurende 5 minuten
zijn of haar project toe. Hannes VAN ENGELAND ging na het behalen van
zijn research master aan de KU Leuven werken bij Belgian Science and
Technology Online Resources. Bestor is een online encyclopedie over
Belgische wetenschapsgeschiedenis, een nieuwsplatform en netwerk.
Jolien GIJBELS is doctoraatsstudent aan de KU Leuven en
hoofdredacteur van de blog Cultuurgeschiedenis.be. Hierop delen
leden van de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 hun
werk. Alessio ROCCI werkt aan een postdoctoraat aan de Vrije
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Universiteit Brussel (VUB) en is lid van het Solvay Science Project. Dit
beoogt de digitale inventarisatie en tentoonstelling van het materiaal
dat geproduceerd werd door de Solvay Conferences on Physics and
Chemistry. Sophie RICHELLE is postdoctoraal onderzoeker aan de ULB
en bestudeert de geschiedenis van publieke baden, intieme
lichamelijke praktijken en steden. Via sociale media presenteert ze
haar onderzoek als een lopend en interactief project. Moderator Fien
DANNIAU werkt voor het Ghent Center for Digital Humanities en het
Instituut voor Publieksgeschiedenis. Zij gebruikt digital tools voor
collectiebeheer, storytelling, gebruikersinteractie en onderwijs over
het verleden.

2. Debat
A. Onderzoek, samenwerking en inhoud
Vulgariseren de panelleden onderzoek via een digitaal platform op een
andere manier dan bijvoorbeeld voor een museumtekst? Zijn er
bepaalde thema’s die meer of minder aan bod komen in digitale
projecten vergeleken met niet-digitale tegenhangers? Hoe verloopt de
samenwerking met onderzoekers uit verschillende disciplines en
instellingen? Wat zijn de meerwaarde en risico’s van werken met
externe bijdragen?
B. Praktische aspecten van digitale middelen
Passen de gebruikte digitale middelen, zoals Facebook en MediaWiki,
bij onze content en hoe stemmen we content en vorm op elkaar af?
Hoe combineren we dergelijke digitale middelen en hoe verhouden we
ze tot niet-digitale vormen, zoals een lezing? Wie is verantwoordelijk
voor de kost en het beheer ervan? Hoe gaan we om met taal, navigatieinstrumenten en het clickbaitfenomeen? Hoe moeten digitale
middelen op lange termijn evolueren?
C. Digitaal delen en verwijzen
Moeten we bronnen volledig presenteren of is een selectie voldoende?
Hoe maak je bronnen digitaal aantrekkelijk en toegankelijk? Hoe zorg
je ervoor dat referenties correct, maar niet te log en afleidend zijn?
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Momenteel zijn eigendomsrechten, intellectuele acteursrechten en
gebruiksrechten voor digitaal materiaal in België onduidelijk. Hebben
we te weinig aandacht voor zaken zoals website cookies of worden wij
er net door tegenhouden? Hoe zit het met projecten met een
internationaal luik die moeten rekening houden met internationale
wetgeving en wetgeving van andere landen?
D. Publiek
Bereiken we met onze projecten een groter en diverser publiek dan
wanneer wij niet-digitale communicatievormen gebruiken? Vinden
ook jongeren hun gading? Wat is het meest populair: grote
evenementen of petite histoire? Wat zijn de voor- en nadelen van
digitale interactie met, en feedback van, je publiek? Lukt het om ons
publiek op lange termijn aan ons project te binden?
E. De impact van digitale middelen op historisch onderzoek
Wat zijn onverwachte successen en uitdagingen van onze projecten?
Welke vaardigheden hebben ze ons bijgeleerd? Gebruiken we digitale
middelen slechts om klassieke doelen beter te bereiken of maken ze
van ons een nieuw soort onderzoeker? Nu digitale middelen de kloof
tussen het verleden en het breder publiek verkleinen, hoe kunnen
historici die gebruiken om toch nog een belangrijke rol in
publieksgeschiedenis te spelen?
Dit panel biedt geen exhaustief overzicht van bestaande initiatieven,
problemen en innovaties of pasklare algemene antwoorden. Wel
stimuleert het, aan de hand van concrete voorbeelden, uitwisseling
van ideeën en discussie, met het oog te leren uit elkaars ervaringen.
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1.3. PANEL
“Histoire publique et histoire régionale : une alliance
« naturelle » ? Le cas de la Communauté
germanophone de Belgique”
Salle – Vergaderruimte – Raum Adelheidis
Organisatie / Organisation: Christoph BRÜLL (C²DH, U. Luxembourg)
& Els HERREBOUT (Archives de l’État à Eupen)
Participants: Philippe BECK (Zentrum für Ostbelgische Geschichte),
Andreas FICKERS (U. Luxembourg) & Vitus SPROTEN (Archives de l’État
à Eupen)
Dans le cadre du centenaire (1919/20-2019/20) de l'appartenance des
anciens Kreise prussiens d'Eupen et de Malmedy à la Belgique, le
Zentrum für Ostbelgische Geschichte (ZOG), les Archives de l’État à
Eupen et le C²DH ont élaboré différents projets visant à commémorer
l’histoire mouvementée de cette région. L'objectif de ces projets est de
toucher un public le plus large possible, aussi bien en Communauté
Germanophone qu’au-delà de ses frontières. Dans ce contexte, le ZOG
a collaboré avec différents partenaires pour concevoir, par exemple,
une bande dessinée, des conférences, un site internet, des collection
days, des projets de numérisation ou différentes publications.
Les organisateurs de ce panel sont impliqués dans ces projets et
poursuivent à travers leurs contributions un objectif double : dans le
cadre de ce panel, ils voudraient présenter les stratégies des acteurs de
la recherche en Communauté germanophone en histoire publique à
l'aide de trois exemples : exposition virtuelle, une émission radio et le
rôle de transmission des Archives de l’État à Eupen. Ces trois exemples
visent notamment une réflexion approfondie sur les limites et
possibilités des différentes approches utilisées en histoire publique à
partir du cas de l’histoire des Cantons de l’Est. Dans un deuxième
temps, les organisateurs du panel invitent à réfléchir sur les enjeux
politiques et culturels derrière ces commémorations en particulier et
en histoire publique de manière générale.
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Ainsi, le panel s’inscrit dans le premier axe de la Journée de l'Histoire
Contemporaine. Il vise à mettre en lumière la culture historique dans
les Cantons de l'Est et à se poser la question de comment des facteurs
externes, tels que le contexte politique spécifique de la Communauté
Germanophone, et des facteurs internes, tels que la coopération entre
historiens et entre acteurs dans le champ historique, influencent la
culture historique de la région.

1. L’exposition virtuelle « 100 Jahre Ostbelgien »
Philippe BECK (Zentrum für Ostbelgische Geschichte)
Pour commémorer le centenaire de l’appartenance des Cantons
Eupen, Malmedy, Saint Vith et de La Calamine à la Belgique, le C2DH
en collaboration avec le ZOG, a lancé le 20 septembre 2020 à Eupen
une exposition virtuelle sur l’histoire de ce territoire. Le format de
l’exposition virtuelle est une forme de communication relativement
récente, rendue possible grâce aux nouvelles technologies, et qui
permet de toucher un public large sans les contraintes spatiotemporelles liées à une exposition conventionnelle. À travers une
brève présentation du projet, Philippe BECK va aborder les possibilités
que cette forme de transmission de l’histoire offre tout en abordant les
nouveaux questionnements qui y sont liés. Il s’agit notamment de la
question de la manière dont cette communication de l’histoire
participe à la structuration de la vision du passé par le public et dans
quelle mesure l’historien, dans son rôle de médiateur, peut fournir des
récits cohérents pour éclairer le présent, sans se positionner comme
juge de l’histoire.

2. L’émission radiophonique « 100 Jahre Ostbelgien » (2020)
Christoph BRÜLL & Andreas FICKERS (U. Luxembourg)
La série radiophonique « 50 Jahre Geschichte der Ostkantone » a été
une initiative pionnière des journalistes Peter THOMAS et Hubert
JENNIGES. Les deux journalistes du Belgischer Hörfunk ont présenté
l'histoire de Ostbelgien dans cette remarquable émission de 1970 et elle
pourrait être considérée comme la première initiative d'histoire
publique abordant d'une manière critique l'histoire de la région.
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Andreas FICKERS et Christoph BRÜLL se servent de ce travail et
l'adaptent de manière moderne dans leur série intitulée « 100 Jahre
Geschichte Ostbelgiens ». Par le biais de la radio, ils veulent
familiariser les Belges germanophones avec diverses interprétations
sur l'histoire des Cantons de l'Est. Bien que ses sources soient limitées
aux sources audio, la contribution invite particulièrement à réfléchir
sur le rôle de l'authenticité des sources historiques dans la diffusion de
l'histoire.

3. Les activités des archives dans le domaine de l’Histoire
publique en Communauté germanophone
Els HERREBOUT & Vitus SPROTEN (Archives de l’État à Eupen)
Enfin, Vitus SPROTEN et Els HERREBOUT vont montrer que les Archives
de l’État à Eupen jouent depuis longtemps un rôle-clé pour la
transmission et la diffusion des savoirs historiques dans la région,
mais aussi de passeur entre historiens professionnels et amateurs.
Leur contribution passe en revue ces différentes activités dont la plus
récente, une exposition sur les élections en Communauté
germanophone depuis le 19e siècle, inaugure les manifestations
organisées dans le cadre du 50e anniversaire de l’autonomie culturelle
et de l’institution du Conseil de la Communauté culturelle allemande
(devenu Parlement de la Communauté germanophone) en 1973.
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1.4. DISCUSSION
“Publieksgeschiedenis is koorddansen: spreken met
de praktijk over evenwichten en valkuilen”
Chapelle (basse) – Kapel (onder) – Kapelle (unten)
Organisatie / Organisation: Stijn KNUTS (Geheugen Collectief)
Sprekers : Véronique LAMBERT (publiekshistorica Verbo Vero), Leen
ROELS
(coördinator
Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed),
Aline
SAX
(onderzoekscoördinator Geheugen Collectief) & Nico WOUTERS
(directeur CegeSoma)
Publiekshistorici die geschiedenis willen ontsluiten voor een breed
publiek werken nooit in een vacuüm. Ze worden voortdurend
geconfronteerd met externe factoren die hun werk (mee) bepalen.
‘Toegepaste geschiedenis’ vertrekt vanuit concrete maatschappelijke
vragen. In tegenstelling tot het fundamentele, academische
onderzoek, waar in de eerste plaats een interne vraagstelling en
oriëntering binnen de historiografie het onderzoek richten, hebben de
meeste publiekshistorische projecten een voorbedacht doel.
Opdrachtgevers, of het nu overheden, musea, bedrijven, organisaties
of mediahuizen zijn, hebben altijd een agenda waarom ze een bepaald
historisch project willen uitvoeren. Die agenda’s kunnen van
inhoudelijke, ideologische, politieke, toeristische, praktische of
financiële aard zijn. Maar steeds bepalen ze mee het werk van de
publiekshistorici die het project uitvoeren.
Die agenda’s kunnen een impact hebben op het historische verhaal,
maar dat is niet noodzakelijk zo. Bovendien helpen bepaalde
beperkingen juist om nieuwe thema’s aan te boren, de blik te richten
op minder voor de hand liggende onderwerpen of op een meer gerichte
manier onderzoek te doen.
Daarnaast werkt de publiekshistoricus ook met een veelheid aan
ontsluitingsvormen en media, die elk hun eigen spelregels hebben.
Ook die spelregels kunnen – maar hoeven niet te – conflicteren met
het historische verhaal. Soms kunnen ze ook een meerwaarde vormen.
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Tot slot houdt de publiekshistoricus ook steeds het (doel)publiek voor
ogen. Een verhaal voor jongeren stelt andere eisen dan een verhaal
voor anderstalige toeristen, geïnteresseerde senioren of
schoolklassen. Ook dit creëert zowel beperkingen als kansen.
In dit panelgesprek gaan vier professionals uit de publiekshistorische
praktijk met elkaar en met het publiek in debat. Zorgen deze kwesties
voor spanningen? Zijn die onoplosbaar? Welk effect hebben die
spanningen op het publiekshistorisch product? Wat met de
hardnekkige
vooroordelen
van
sommige
historici
dat
publieksgeschiedenis a priori een vervlakking, vereenvoudiging en
popularisering inhoudt van de geschiedenis? Zijn de spelregels van
verschillende media en de vereisten van bepaalde doelgroepen
verenigbaar met een complex, genuanceerd en correct historisch
tijdsbeeld? Dient geschiedenis alleen ter lering? Of mag het ook
ingezet worden ter vermaak? Waar liggen de deontologische grenzen
bij geschiedenis in opdracht? En hoe bewaakt een publiekhistoricus
die.

17

2. Sessions parallèles II – Parallelsessies II
– Parallele Sektionen II
2.1. PANEL
“Histoire publique et outils numériques”
Salle – Vergaderruimte – Raum Adelheidis
Organisatie / Organisation: Catherine LANNEAU (ULiège)
Participants : Chantal KESTELOOT (AGR/CegeSoma, plateforme
Belgium WWII), Audrey WEERTS (ULiège, MOOC Histoire de Belgique),
An LAVENS, Aurélie CERF (Musée BELVue) & Pieter TROGH (In Flanders
Fields)
Si les nouvelles technologies font désormais partie de nos vies
quotidiennes, elles ont également révolutionné l’environnement des
historiens professionnels. Entre les sources nées numériques, les
instruments de recherche bibliographiques en ligne et les capacités de
rétro-numérisation d’importants corpus, c’est toute la pratique de la
recherche qui a été renouvelée en quelques années1. Il en va de même
en matière de médiation de l’histoire ou d’histoire publique. À travers
plusieurs cas d’étude, la présente session envisage de discuter quatre
questions principales :
- l’usage des technologies numériques permet-elle (ou non) une
meilleure interaction, un meilleur dialogue entre l’histoire
scientifique / universitaire et l’histoire destinée au public le plus
large ? Comment s’articule le dialogue entre les concepteurs des
projets numériques et les historiens ?
- le rapport nouveau, plus interactif, noué avec le public visé permetil (ou non) de faire évoluer le projet initial ? quels nouveaux modes

Voir notamment : T. D. WELLER, History in the digital age, Londres – New York, Routledge, 2013;
F. CLAVERT et S. NOIRET, dir., L’histoire contemporaine à l’ère numérique – Contemporary History
in the Digital Age, Bruxelles – Berne, P.I.E.-Peter Lang, 2013. Frédéric Clavert tient par ailleurs un
carnet en ligne sous le même nom : https://histnum.hypotheses.org/.
1
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d’interactions pourrait-on imaginer ? Dans quelle mesure, ces
nouvelles pratiques bouleversent-elles les stratégies de recherche,
de production et/ou de communication ? Quel est ce public visé et
que sait-on de sa réception ?
- quels sont les apports mais aussi les risques des outils numériques
dans la construction d’un discours et d’un contenu historique
médié, qu’il s’agisse d’une exposition, d’un cours en ligne ou d’une
entreprise encyclopédique ? Comment s’opère la sélection des
contenus et des illustrations ? N’y a-t-il pas un risque de privilégier
la communication au détriment du contenu ? Quels exemples ont
été sources d’inspiration, tant en Belgique qu’à l’étranger ?
- dans quelle mesure la nécessité pour les historiens de travailler
avec des professionnels du monde numérique et/ou de se former à
ces nouveaux outils a-t-elle un impact en termes de méthode et de
formes d’expression ? Comment évaluer le coût de ces pratiques et
quels investissements consentir en termes de durabilité du projet,
sachant qu’un outil numérique vieillit rapidement ?
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2.2. PANEL
“De landelijke dienstverlenende rollen (LDR): herauten
van de publieksgeschiedenis?”
Chapelle (scène) – Kapel (podium) – Kapelle (Bühne)
Organisatie / Organisation : Yves SEGERS (CAG)
Sprekers: Joeri JANUARIUS (ETWIE), Eva WEYNS (VIA), Mariet CALSIUS
(CEMPER)
In het Vlaamse erfgoedlandschap bekleden de landelijke
dienstverlenende rollen (LDR), de vroegere expertisecentra, een
bijzondere
positie
(zie
www.erfgoeddienstverleners.be).
In
tegenstelling tot de musea, archieven en erfgoedbibliotheken beheren
ze geen eigen collectie. Ze ondersteunen daarentegen
erfgoedinstellingen en -gemeenschappen, overheden en particulieren
in Vlaanderen en Brussel op allerlei manieren. Zo zetten ze onder meer
in op (erfgoed)onderzoek, inventarisatie en digitalisering, ontsluiting
en participatie. Er zijn LDR voor specifieke en welafgelijnde thema’s
zoals industrieel, agrarisch, architecturaal en podiumerfgoed. Het
delen van kennis en expertise verbindt alle landelijke
erfgoeddienstverleners en vormt de kern van hun DNA.
De LDR zijn dan ook bij uitstek bruggenbouwers tussen enerzijds
onderzoekers en de academische wereld en anderzijds hun eigen
erfgoedgemeenschap en specifieke doelgroepen. Zij stimuleren of
zetten eigen onderzoek op, wat zich vertaalt in bijvoorbeeld papieren
en digitale publicaties en onderzoeksrapporten. In vele gevallen
vertalen ze deze nieuwe kennis en inzichten meteen naar een breed of
specifiek doelpubliek, via onder meer tentoonstellingen en andere
publieksgerichte acties en producten. Op deze manier voeden ze ook
hun eigen erfgoedgemeenschap met de nieuwste wetenschappelijke
inzichten en bouwen ze mee aan een brede historische cultuur. Zo
dragen ze bij aan een weloverwogen omgang en constructie van het
verleden, waarbij niet zelden de narratieven relevant zijn voor het
heden. Of met andere woorden: publieksgeschiedenis zit in de kern
van hun basiswerking.
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Deze manier van werken, ‘tussen aula en vrijwilliger’, is zeer
uitdagend en vergt een specifieke aanpak en skills van de
medewerkers. Het brengt kansen en uitdagingen met zich mee. In deze
sessie willen vier LDR (Centrum Agrarische Geschiedenis, Cemper,
ETWIE en Vlaams Architectuurinstituut) reflecteren over hun
ervaringen aan de hand van vier cases, waarin onderzoek en
publieksvertaling centraal staan.

1. Casus 1
CAG blikt terug op het erfgoedproject “Boerenbetoging 1971”,
gerealiseerd met meerdere partners, en dat niet alleen vernieuwend
bronnenonderzoek en interviews met getuigen omvatte, maar ook een
webinar, televisiereportage, podcast en enkele kleinere publicaties.
Wat waren de beweegredenen om na 50 jaar op deze woelige
manifestatie terug te blikken? Welke verhaallijnen werden gekozen en
waarom? En bovenal: wat kwam niet aan bod?

2. Casus 2
Asbest is een belangrijk maar weinig populair onderdeel van onze
gedeelde historische cultuur. ETWIE zet tijdens zijn presentatie de
schijnwerper op het erfgoedproject ‘Gevaarlijk erfgoed – naar een
asbestveilige cultureelerfgoedsector’. We staan in het bijzonder stil bij
de rol die een landelijke dienstverlenende organisatie kan/moet
opnemen in het onderzoek naar dit wonderlijk mineraal dat een zeer
kwalijke reputatie heeft, en dat binnen een beleidscontext en
onderzoekscontext die razendsnel evolueert. Ons land heeft een
controversieel asbestverleden: hoe kan je dit onderzoeken en op een
publieksvriendelijke manier brengen? We staan stil bij het gevoerde
onderzoek en de gemaakte keuzes, de geschreven verhalen, de
ontwikkelde tools en de publieksvriendelijke beeldenbank voor
asbestherkenning.
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3. Casus 3
Veel vrouwelijke ontwerpers bleven onder de radar van onderzoekers,
musea, archiefinstellingen, curators en verzamelaars. Met het project
“Wiki Women Design” wou het Vlaams Architectuurinstituut, samen
met vele partners, vrouwelijke ontwerpers uit de schaduw van de
geschiedenis halen. Door het organiseren van Wikipedia schrijfsessies,
een internationaal congres, een actieve Instagram pagina, een
debatavond en een docureeks kon dit project de bijdragen van
vrouwelijke ontwerpers aan het cultureel erfgoed registreren,
bevragen en ontsluiten. Tijdens onze presentatie evalueren we de
effectiviteit van de verschillende gebruikte media en de uitwisseling
van expertise tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen en
erfgoed- en archiefinstellingen.

4. Casus 4
Generaties lieten zich betoveren door hun illusies van verf, linnen en
hout. Theaterdirecteurs betaalden fortuinen voor hun meesterschap.
Kunstpauzen grepen naar superlatieven om hen te prijzen. En toch
belandden de decorschilders en – mee met hen – de theaterdoeken in
de coulissen van de geschiedenis. Tot een gepassioneerd onderzoeker
ze opnieuw onder de aandacht bracht. Meer dan tien jaar lang
verrichtte Bruno FORMENT speurwerk in de krochten van de VlaamsNederlandse theaters. Dankzij een intensief traject van inventarisatie,
onderzoek en (participatief) waarderen kwamen nog meer vondsten en
verhalen aan het licht. Deze verwerkte hij samen met CEMPER in de
publicatie Droomlanders en in lezingen waarin hij herontdekte
decorstukken en nooit eerder gepubliceerde foto’s toont. Collecties
kregen een betere bestemming en beleidsadviezen werden
geformuleerd. Het is met de begeleiding van dergelijke waarderingsen andere trajecten dat landelijke dienstverleners als CEMPER een
cruciale brugfunctie vervullen tussen onderzoek, (publieks-)praktijk
en beleid.
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2.3. DISCUSSION
“Welke toekomst voor publieksgeschiedenis aan de
Belgische universiteiten?”
Chapelle (basse) – Kapel (onder) – Kapelle (unten)
Organisatie / Organisation: Olga VAN OOST (Faro) & Bruno DE WEVER
(Ugent)
Sprekers: Henk DE SMAELE (UAntwerpen), Tom
(KULeuven), Geneviève WARLAND (UCLouvain)

VERSCHAFFEL

De afgelopen vijftien jaar hebben vele opleidingen geschiedenis aan
Belgische universiteiten vakken publieksgeschiedenis ingericht.
Vrijwel steeds kwam het initiatief van contemporanisten. Ze worden
aangeboden in de bachelor en/of de master onder verschillende
benamingen. Soms worden ook stages in het werkveld
geprogrammeerd. In enkele gevallen kunnen studenten geschiedenis
in een traject specialiseren als publiekshistorici. Aparte opleidingen
publieksgeschiedenis zoals in het buitenland, zijn er vooralsnog niet
in België.
De rondetafel onderzoekt de toekomst van publieksgeschiedenis aan
de Belgische universiteiten. Moeten die evolueren naar aparte
opleidingen of trajecten in, naast of na een BA of MA Geschiedenis? Is
een interuniversitaire samenwerking mogelijk en wenselijk? Welke
kennis en vaardigheden moeten de trajecten/opleidingen aanbieden?
Hoe verhoudt het zicht tot Erfgoedstudies, ‘Applied History’ en
‘Community Service Learning’?
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2.4. DISCUSSION
“Leeszaal of alles digitaal? Visies op het digitaal
beschikbaar stellen van erfgoedcollecties”
Salle – Vergaderruimte – Raum Goer de Herve
Organisatie / Organisation: Nathan LAUWERS (Liberas) & Roel
DAENEN (Faro)
Sprekers : Peter LAROY (Liberas), Isabelle van ONGEVAL (Letterenhuis),
Paule VERBRUGGEN (Amsab-ISG), Kasper SWERTS (ADVN), Frank
SCHEELINGS (CAVA), Gertjan DESMET (CegeSoma/Rijksarchief), Marie
Juliette MARINUS (Felixarchief) & Dieter VIAENE (Stadsarchief Brugge)
Sinds midden jaren negentig bieden nieuwe technologieën nieuwe
mogelijkheden voor het beheer en het beschikbaar stellen van
collecties. Duizenden erfgoedstukken (archieven, publicaties,
audiovisueel materiaal, objecten) worden gedigitaliseerd en digitaal
ontsloten. Terabytes aan born digital bestanden worden van metadata
voorzien en voor de toekomst bewaard. Websites en sociale media
worden gearchiveerd. Dagelijks maken onderzoekers, studenten en
geïnteresseerden gebruik van de digitale platformen waarop
archiefinstellingen hun collectie presenteren.
Het digitaal en online beschikbaar stellen van erfgoedcollecties biedt
de kans om de grote en kleine historische verhalen die verscholen
liggen in deze collecties tot leven te wekken. Vaak is er echter een
discrepantie
tussen
de
mogelijkheden
van
culturele
archiefinstellingen om materiaal beschikbaar te stellen en de noden
en verwachtingen van academici, (amateur)historici en allerhande
erfgoedgemeenschappen. De vraag stelt zich hoe we daar als culturele
archiefinstelling mee omgaan. Tijdens een rondetafelgesprek gaan de
sprekers in gesprek met elkaar en met het publiek rond drie thema’s:
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1. Digitaal vs. analoog
Welke visie hebben de archiefinstellingen op het digitaal en/of online
beschikbaar stellen van materiaal? Welk beleid wordt er gevoerd? Wat
is mogelijk, waar liggen de grenzen?
Hoe gaan we om met de noden om alles online beschikbaar te stellen
(beleidsmatig, praktisch) en de tendens om steeds minder ter plaatse
te raadplegen? Wat voor implicaties heeft dit op de leeszaalwerking?
Moet die nog permanent open zijn? Is die nog nodig? Vervangt het
digitale het analoge onderzoek? Hoe verantwoord je een leegloop naar
beleid en maatschappij toe?

2. Digitale noden
Wie zijn de gebruikers van het digitale aanbod en wat zijn hun
verwachtingen? Wat zijn de digitale noden om de collecties zichtbaar
en bekend te maken? Hoe visueel of tastbaar moet het verleden zijn?

3. Zoekstrategieën
Hoe beïnvloedt het digitale materiaal de zoekstrategieën van
onderzoekers en gebruikers? Komt de klassieke heuristiek op de
schop? Komen er nieuwe gebruikers in beeld? Verandert het
onderzoek naar onze collecties?
Met het rondetafelgesprek wisselen de archiefinstellingen ervaringen
en ideeën uit en gaan ze het gesprek aan met onderzoekers en met het
publiek. Roel DAENEN (FARO) leidt het gesprek in goede banen.

25

3. Sessions parallèles III – Parallelsessies III
– Parallele Sektionen III
3.1. PANEL
“« Archisols »,
dynamique
multidisciplaire et cocréative”

de

recherche

Salle – Vergaderruimte – Raum Goer de Herve
Organisatie / Organisation : François ANTOINE (Archives de l’État à
Bruxelles) & Sylvie LEFEBVRE (La Fonderie)
Participants : Paulo CHARRUADAS (CReA-Patrimoine – ULB), Arnaud
PÉTERS (SitesH).
Un consortium composé des Archives de l’État à Bruxelles, de l’école
d’architecture de La Cambre-Horta (ULB) et de l’administration
régionale bruxelloise Urban.brussels mène une dynamique de
recherche financée par l’institut d'encouragement de la recherche
scientifique et de l'innovation de la Région de Bruxelles-Capitale
(Innoviris). Il s’agit d’une co-création regroupant des acteurs de
différentes natures tels que administrations communales, entreprises
spécialisées dans la dépollution ou encore cercles d’histoire locale.
Elle vise à une amélioration des usages des terres par la connaissance
des sols.
Pendant près de deux siècles, Bruxelles s’est développée comme
centre industriel et logistique, avec ses nombreuses petites et
moyennes usines, ateliers, fonderies, … ainsi que son réseau ferré
articulé au Canal, absorbant petit à petit tous les espaces ruraux au
tissu urbain et rejetant les activités maraîchères hors de la ville. Mais
à partir de la fin des années 1960, Bruxelles subit de plein fouet la
désindustrialisation. Les friches industrielles se multiplient,
disséminées, au sein même de la parcelle, en intérieur d’ilots. Cette
dislocation du tissu urbain entraîne une distension du lien social et de
perte d’identité des quartiers. Au tournant de 1970, le monde
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associatif alerte sur les effets désastreux du phénomène de
tertiarisation laissé aux mains des promoteurs immobiliers. Ces vastes
bouleversements fonciers vont entraîner un trauma qui, en l'espace de
deux générations, a provoqué une perte d'attachement considérable
envers la ville comme projet collectif. Au même moment, des
scientifiques attirent l’attention sur les liens entre des pollutions
« silencieuses » et la santé. Enfin, un mouvement au sein des
consommateurs marque son désir de se reconnecter avec son
alimentation et avec le vivant.
ArchiSols s’inscrit dans la recherche d’une amélioration des usages des
terres par la connaissance des sols. La pollution des sols en zone
urbaine est en effet bien plus généralisée que ne le laisse entendre les
outils à la disposition des citoyens et des acteurs de terrains. Lors d’un
changement d’affectation régulièrement le couperet tombe, souvent
au moment où toutes les décisions ont déjà été planifiées : on découvre
que le sol est pollué ! S’ensuit une série de déconvenues et de peurs,
des risques et des coûts pour les acteurs. À Bruxelles, les terres
polluées sont majoritairement excavées et déplacées ; les possibilités
ultérieures de pratiquer des activités maraîchères/potagères de pleine
terre sont réduites à néant. Or, « l’agriculture urbaine » est encouragée
par les pouvoirs publics depuis quelques années (Projet « Good Food »
pour la Région de Bruxelles-capitale). De même qu’une meilleure
utilisation de friches industrielles permet de limiter le phénomène
d’imperméabilisation des sols, une meilleure connaissance de
l’historique des espaces peut contribuer à une verdurisation des villes
et par ce biais à lutter contre le réchauffement climatique.
Cette nouvelle approche de l’identification des sols repose sur un
dialogue beaucoup plus étroit entre les savoirs « dormants » mais bien
présents dans les archives de différentes instances. Il est à cet égard
surprenant de constater l’immense pauvreté de toutes les initiatives à
travers le monde qui se place dans le cadre de l’intelligence artificielle,
locomotive de la 4e révolution industrielle qui délaissent pour des
raisons techniques toute information qui ne serait par « born-digital»
(contenu produit sous forme numérique dès l'origine) et qui ne
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peuvent pas directement intégrer les bases de données alimentant de
plus en plus la gestion, la réflexion et la planification de la ville.
Paradoxe, des gisements gigantesques d’information « papier » sont
oubliés, alors qu’il est évident que la prise en compte de son histoire
permet à Bruxelles de se développer de façon plus intelligente. Nous
imaginons ainsi nous servir de la masse des données, disponibles mais
inexploitées, sur la pollution des sols, pour trouver d’autres chemins
de « vivre » avec eux en proposant de répondre à la question suivante :
En vue de répondre au défi l’agriculture urbaine, est-il possible de
définir quelles parties du sol urbain bruxellois seraient les plus
propices à une activité agricole, potagère ou de verdurisation en
organisant une collecte large et exhaustive des informations de toute
origine (privés, publique, écrite, dessinées, orales…) relatives à la
localisation précise des activités polluantes passées et à l’état de
dégradation actuel du sol urbain grâce à des méthodes innovatives du
crowdsourcing et de cartographie numérique ?

1. L’étude des caves et salles basses à Bruxelles (XIIIe-XIXe s.) :
un cocktail d'archéologie et d'archives
Paulo CHARRUADAS (Centre de recherches en Archéologie et Patrimoine
(CReA-Patrimoine) – ULB)

2. L'enquête historique sur l'état des sols : une question de
sources, d'usages et de pratiques
Arnaud PÉTERS (chercheur en Histoire spécialisé dans le domaine de
l’histoire des technologies et de l’environnement et président de
sitesH)

3. Archisols, approche scientifique alternative
François ANTOINE (Archives de l'État à Bruxelles) & Sylvie LEFEBVRE
(Archives de l'État à Bruxelles)
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3.2. PANEL
“Popular media and memory. The relation between
the depiction of collaboration and colonisation in
popular media and the collective memories of both
phenomena in Belgium”
Salle – Vergaderruimte – Raum Adelheidis
Organisatie / Organisation: Louise BALLIÈRE
Laurence VAN YPERSELE (UCLouvain, IACCHOS)

(UCLouvain)

&

Sprekers / Participants: Wouter REGGERS (UCLouvain), Geneviève
WARLAND (UCLouvain)
The study of historical culture explores how social groups deal with
the past, through the examination of its narratives, and the
infrastructure and historical conceptions that help shape them. The
discipline thus studies the social production of historical events and
their manifestation by different social actors and through different
media. This panel is interested in the topic of historical culture in the
context of controversial and difficult events. It questions how such
historical events are expressed in society. To do so, the
representations of two controversial events in recent Belgian history
are tackled: the colonisation of the Congo and the collaboration during
the Second World War. Through two case studies, the panellists
investigate how these events live on in both Belgian linguistic
communities and how these accounts impact their respective
collective memories.
To do so, the panel focuses on a specific form of historical culture: the
popular media. More specifically, its relation with memory stands at
the centre. By looking at how colonisation and collaboration are
represented in such media, the interaction between memory and
historical culture is explored. The panellists dive into the double sided
question of how mass media impact the collective memory on the
subjects and, simultaneously, how these media themselves are shaped
by the ideas and representations that exist in society. They evidently
do so, without losing sight of the socio-historical context within each
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community, which neither academic, nor public historians manage to
escape.

1. The Belgian collective and individual memories related to
colonisation and collaboration (Project Re-member)
Wouter REGGERS (UCLouvain)
Wouter REGGERS starts the panel off with an examination of the
historical context. He traces the subjects of collaboration and
colonisation through time to determine how both episodes are still
present and relevant in Belgian society. He demonstrates how their
collective memories are vivid, with memories of colonisation
becoming even more salient in the last decades. This presentation
dwells on diverging evolution of these representations in both Belgian
linguistic communities and forms an excellent starting point for the
following case studies.
He will furthermore finish the panel by shining his light on the subject
of individual memory. Popular historical culture does not merely
shape the collective memory, but in doing so, it also interacts with the
individual memories of the people consuming these forms of culture.
While the collective memory influences the way individuals view the
past, their individual memories inversely help determine these
collective forms of representation. In order to be accepted by the
public, popular depictions of a historical event should therefore
correspond with individuals’ own experiences.

2. Congo, comic books and public history: Léopoldville 1960
(Deville/Weber, éd. Anspach 2020)
Geneviève WARLAND (UCLouvain)
The theme of the Congo has been represented in comic books since the
1930s, and especially since the 1980s, as shown by an exposition
organized by the African Museum of Namur (Musée Africain de
Namur) in 2021 (The Congo in cases. When comic books talk about the
Congo). Production of these comic books stemmed from Frenchspeaking Belgian authors, but also from African authors, and often
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pursues a didactic objective beyond aesthetic research and
entertainment. Several central topics can be discerned, all of which
illustrate a contemporary or memorial relationship towards the
Congo. Geneviève WARLAND’s contribution focuses on this last type of
relationship, based on the comic book Léopoldville 1960 by Baudouin
DEVILLE and Patrick WEBER. In doing so, it explores the role of comic
books as a medium of historical disclosure aimed at a wider audience.

3. The impact of Maurice De Wilde’s documentaries on the
collective memory of collaboration in French- and Dutchspeaking Belgium
Louise BALLIÈRE (UCLouvain)
The French- and Dutch-speaking collective memories of the
collaboration follow very diverging paths. While French-speaking
Belgium developed a general taboo and silence on the subject,
Flanders quest for amnesty were clear indicators of the opposite. The
popular documentaries by Maurice DE WILDE and his colleagues (19821984) gained much attention in Belgian society.2 Their numerous
persistent interviews with various collaborators spiked public debates
on the subject. This way, the episodes formed an important step
towards making this controversial past a topic of discussion and,
consequently, breaking the silence among the general public. In her
presentation, Louise BALLIÈRE discusses the impact of the
documentaries by Maurice DE WILDE on the French- and Dutchspeaking collective memories of the collaboration.

2 “De Nieuwe Orde”/”l’Ordre Nouveau”, broadcasted on the BRT (1982-1983) and RTBF (1984)
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3.3. DISCUSSION
“Gezocht: duurzame online geschiedenis”
Chapelle (scène) – Kapel (podium) – Kapelle (Bühne)
Organisatie / Organisation:
Publieksgeschiedenis UGent)

Fien

DANNIAU

(Instituut

voor

Sprekers : Wim PUTZEYS (Departement Cultuur Jeugd en Media),
Hendrik VANDEGINSTE of Jan GEYPEN (Histories vzw), Davy VERBEKE
(Ghent Centre for Digital Humanities), Koen AERTS (UGent en
CegeSoma-Rijksarchief)
Het internet heeft een aantal eigenschappen die zeer aantrekkelijk zijn
voor publiekshistorici. Het is toegankelijk, multimediaal, interactief,
intertekstueel, heeft grenzeloze capaciteit... Toch stellen we vast dat
wie op zoek gaat naar toegankelijke informatie over het verleden op
het internet, zelden terecht komt bij platformen van historici.
Informatie over historische onderwerpen wordt in de eerste plaats
aangeboden door Wikipedia, uitgevers en toeristische diensten.
Hoewel publiekshistorici zich zeker wel op de online arena hebben
begeven, is de oogst van 15 jaar digitale geschiedenisprojecten mager.
Veel van de vlaggenschepen en innovatieve experimenten gingen
geruisloos kopje onder in het deep web. We vinden online
erfgoedcollecties, digitale publicaties in wetenschappelijke
databanken, hier en daar een blog voor wetenschapscommunicatie,
maar (te?) weinig online geschiedenis voor of met een zoekend
publiek.
Willen/kunnen we ons als historici engageren voor online
geschiedenis en wat is dan de beste manier? Hoe vermijden we dat de
inspanningen die we doen na enkele jaren al van de radar verdwijnen?
Aan welke menselijke, technische, infrastructurele en inhoudelijke
randvoorwaarden moeten digitale platformen voldoen om duurzaam
te zijn? Van welke modellen kunnen we lessen leren?
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We bespreken deze vragen, formuleren valkuilen en opportuniteiten
en gaan op zoek naar het recept voor een duurzaam platform voor
publieksgeschiedenis.

1. Virtuele Museum van Vlaanderen
Wim PUTZEYS (Departement Cultuur Jeugd en Media)
Het virtuele museum wil het wijdverspreide Vlaamse erfgoed
verbinden in digitale verhalen over de geschiedenis en cultuur van
Vlaanderen voor een breed publiek. In opdracht van de Vlaamse
minister van cultuur werkt het Departement cultuur, jeugd en media
het concept uit. Behalve het digitaal samenbrengen van het Vlaamse
erfgoed is het een van de doelstellingen om ook nieuwe inzichten over
de geschiedenis van Vlaanderen een plek te geven.

2. Familiegeschiedenis.be
Hendrik VANDEGINSTE of Jan GEYPEN (Histories vzw)
Familiegeschiedenis.be brengt kennis, methodes en bronnen in
verband met familiegeschiedenis samen. Het is ontstaan in 2012 als
een
erfgoedproject
van
Familiekunde
Vlaanderen
om
methodologische en heuristische expertise aan de opleiding
geschiedenis, bij familiekundigen en in het rijksarchief te bundelen.
Het platform ambieerde studenten, genealogen en familiekundigen
samen te brengen. De website werd in 2019 overgedragen aan de
culturele erfgoedorganisatie Histories, dat het platform in 2020 een
grondige update en nieuwe look gaf.

3. Omeka S
Davy VERBEKE (Ghent Centre for Digital Humanities)
In 2008 lanceerden de historici van het Roy Rosenzweig Center for
History and New Media het open source webpublicatieplatform Omeka
dat het mogelijk maakte om digitale exposities te creëren met digitale
collecties. Talloze historici bij kleine en grote organisaties
experimenteerden en publiceerden met Omeka, dat zich in 2016
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ontpopte tot Omeka S. Wat is de stimulerende waarde van dit soort
publicatiesoftware voor en door publiekshistorici?

4. Belgiumwwii.be
Koen AERTS (UGent en CegeSoma-Rijksarchief)
Het idee voor Belgium World War 2 startte in 2014 met de ambitie om
een virtueel dynamisch museum te creëren over collaboratie en
repressie, maar tijdens de zoektocht naar partners weerklonk vaak
dezelfde scepsis: heeft het zin, wie gaat dat onderhouden en is het
duurzaam? Uiteindelijk groeide het online platform uit tot dé
referentiesite over België tijdens de Tweede Wereldoorlog die in tijden
van fake news, onbetrouwbare en ongecontroleerde informatie
kwaliteitsvolle informatie aanbiedt over een gevoelig en beladen
verleden.

3.4. DISCUSSION
“Bruggen bouwen tussen academische historici,
heemkundigen en erfgoedwerkers”
Chapelle (basse) – Kapel (onder) – Kapelle (unten)
Organisatie / Organisation: Machteld VENKEN (U. Luxemburg)
Sprekers: Chantal KESTELOOT (AGR/CegeSoma, plateforme Belgium
WWII), Nicholas WILLIAMS (Centre for East Belgian History) & Jan DE
MEESTER
Deze sessie brengt drie ervaren public historians uit verschillende
landsdelen van België bij elkaar om een gesprek aan te gaan over hun
publicatiepraktijken. Hoe publiceren zij onderzoeksresultaten en / of
historische bronnen? Welke strategieën ontwikkel(d)en deze uitgevers
om met vrijetijdshistorici samen een publicatie voor te bereiden? En
hoe ra(ad)den zij academici aan hun onderzoeksresultaten aan een
breder publiek voor te stellen? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de
mogelijkheden? Wat werkt en wat niet? Na een korte voorstelling door
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en discussie tussen de drie public historians, wordt het publiek bij het
gesprek betrokken.

1. Villes en guerre: des livres, un site Internet et une exposition
Chantal KESTELOOT (AGR/CegeSoma, plateforme Belgium WWII)
En 2009 paraissait le premier volume de la série « Villes en guerre ».
Aujourd’hui, elle en compte sept : trois consacrés à Bruxelles, deux
aux villes wallonnes et un à Anvers. Le volume « Bruxelles, ville libérée
(1944-1945) a en outre fait l’objet d’une exposition trilingue aux
Halles Saint-Géry à Bruxelles. Le volume Bruxelles occupée, 1914-1918
s’est également en partie décliné sous forme de site Internet
(https://history.2014-18brussels.be/fr).
Ces projets ont pour point commun de laisser une large place à la
photographie en tant que source. En fonction des auteurs et des
volumes, le concept a évolué. Il reste néanmoins centré sur une
démarche d’histoire publique. Partant du principe que pas mal de
recherches ont été faites mais qu’elles demeurent mal connues,
l’objectif est de partir de sources visuelles pour mettre en valeur cette
histoire. Mais un autre objectif a toujours été présent et il est centré
sur la photographie : est-il possible de proposer une histoire de la
guerre basée sur la photographie et, dans quelle mesure, celle-ci peutelle transformer notre regard sur l’histoire des deux conflits
mondiaux ? Au-delà, il s’agit aussi d’amener le lecteur à s’interroger
sur le statut de la photographie ?
Quel bilan peut-on tirer aujourd’hui du projet ? Quelles en sont les
limites ? En quoi le projet s’inscrit-il dans la mission du
CegeSoma/Archives de l’État ? Est-une initiative à poursuivre ? Bref,
un retour sur expérience.

2. On the Use and Abuse of Public History for East Belgium
Nicholas WILLIAMS (Centre for East Belgian History)
In 1874, NIETZSCHE famously mused over the question to what extent
history, and the study thereof, were of actual use in life. It would be
fascinating to hear his thoughts on current uses of public history,
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notably between Eupen and Saint Vith. Undoubtedly, however,
Nietzsche would agree that the position of a minority of less than one
per cent of Belgian society, who have maintained their own language,
and, albeit this being a problematic term at best, their own ‘identity’,
begs questions that continually need addressing. Academic ivory
towers, historical teaching as an end in itself, and virtue-signalling
speeches from a soap-box would quickly be labelled a
misappropriation of public funds. Hence, public history in East
Belgium needs to be both publicly accessible and the result of a
bottom-up process. Its aim is political in that it provides the Germanspeaking community with the intellectual resources to discuss its own
position within Belgian society. To achieve this, we strive to lay bare
the historical roots with a sound, factual basis, without attempting to
determine the future direction of travel, ie avoiding the dangers of
path dependency.
To this end, the publication of the 6 volumes of ‘Grenzerfahrungen’,
which best translates as ‘border(land) experiences’, from 2014 on
provide not a definitive, but an authoritative backbone to
contemporary discussions of history, which led to the creation of the
Centre for East Belgian History. Its function is to organise and
coordinate the study of history in East Belgium. The ‘borderland
experience’ is mirrored in our portal and in the online exhibition
‘Prospecting an In-Between’, which are widely used in school
teaching. Simultaneously, they provide ample resources for local
historians and history associations, who, together with museums,
share their sources via an intranet platform, the archive of cultural
heritage. Where the work of some classical archives ends, our
complementary work begins.
The task ahead lies in shifting our focus in oral history interviewing to
include interviewees from outside the circle of high-profile
administrators and politicians and making such material available for
schools, further improving the user experience of our portal, and
providing points of entry to our region’s history by building an online
encyclopaedia. In addition, it is our aim to provide apps for mobile
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devices (notably in the form of audiowalks and a game) and publish a
short introduction to our region’s history in book form in French,
Dutch, English, and German.

3. Tijd-Schrift, heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk
Vlaanderen. Academici ontmoeten praktijkwerkers

in

Jan DE MEESTER
Via de uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift wil Tijd-Schrift de
brug slaan tussen academische historici enerzijds en erfgoedwerkers
en vrijetijdshistorici anderzijds. Een brede én gemengde redactieraad
van academische historici en lokale historici en erfgoedwerkers stelt
drie maal per jaar een tijdschrift samen waarin zowel professionele als
amateurhistorici hun onderzoek op een wetenschappelijk
verantwoorde manier kunnen voorstellen. Elke individuele aflevering
wordt gewijd aan een centraal thema, waarbij als belangrijkste
criterium geldt dat het thema voldoende aanknopingspunten moet
aanreiken om bijdragen te produceren die relevant zijn voor de actuele
heemkunde en erfgoedpraktijk in Vlaanderen. Gepubliceerde artikels
moeten op informatief en methodologisch vlak een duidelijke
meerwaarde hebben voor de heemkundige sector. Er moeten met
andere woorden methoden aangereikt worden om onderzoek op lokaal
vlak te verrichten.
Jan DE MEESTER bericht uit de praktijken van de redactieraad, die steeds
klaar staat om bijdragen van wetenschappers, heemkundigen en
erfgoedwerkers bij te sturen.
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