voor en door erfgoedvrijwilligers

Jaarverslag \ 2021

Inhoudstafel
\ Inleiding ................................................................................................................................................. 3
I \ Doelstellingen...................................................................................................................................... 5

Inleiding:
waar een wil is, is een weg

SD A .

Histories verbindt erfgoedvrijwilligers met elkaar en met andere actoren
zodat er meer interactie en synergie ontstaat in het erfgoedveld........................................ 5

SD B .

Histories ondersteunt erfgoedvrijwilligers op hun maat, zodat ze hun
erfgoedpraktijken op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitvoeren..................................... 10

SD C .

Histories inspireert erfgoedvrijwilligers tot innovatie, zodat hun praktijken
en gemeenschappen weerbaar en wendbaar blijven............................................................ 13

SD D .

Histories promoot erfgoedpraktijken als waardevol vrijwilligerswerk,
zodat ook nieuwe en andere mensen zich engagere............................................................. 18

SD E .

Histories ontwikkelt samen met erfgoedvrijwilligers een digitale strategische
visie, zodat hun kennis en kunde meer verspreid wordt........................................................ 24

We experimenteerden voort met digitale formats en content zoals een online meet&greet met het Rijksarchief en
onze kotcafé’s en probeerden om vrijwilligers actief en toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld met succesvolle
crowdfundingcampagnes via sociale media en vormingen online vergaderen. Want als onderzoek naar de impact
van corona op de cultuursector iets aantoonde, dan was het wel dat diversiteit, (digitale) innovatie maar ook

SD F .

Histories vervult een voorbeeldrol door haar waardengedreven manier van werken.......... 27

samenwerking sleutels zijn voor de toekomst.

SD G .

Histories voert een kwaliteitsvol zakelijk beleid, zodat de beschikbare middelen
optimaal worden ingezet......................................................................................................... 33

Zo zagen we het voorbije jaar heel wat mooie partnerschappen en synergie in het veld ontstaan. Met musea,
erfgoedcellen en kleine collectiebeheerders startten we een lerend netwerk rond collectiebeleid. Met
burgerwetenschappelijke projecten en het nieuwe CoDE-x-initiatief sloegen we bruggen tussen universiteiten,
archieven en vrijwilligers. Na begeleidingen met verschillende partners werden de Gentse feesten en de
Pelgrimstafel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Met medewerking van stakeholders zoals archeologen,
detectoristen en IOED’s schreven we een visienota over metaaldetectie in Vlaanderen.

II \ Aandachtspunten............................................................................................................................... 38
1.

Meerjarenplan 2020-2023....................................................................................................... 38

2.

Visie en communicatie............................................................................................................ 38

3.

Diversiteit................................................................................................................................. 38

4.

Participatie............................................................................................................................... 38

III \ Verhuis .............................................................................................................................................. 39

\ Bijlagen .................................................................................................................................................. 40

In het derde werkingsjaar van Histories waren telewerk, de anderhalvemeterregel en mondmaskers nog steeds
een realiteit, al konden die restricties onze zin voor initiatief niet drukken. ‘Onder voorbehoud van...’ werd een
standaarduitdrukking, (om-)schakelen een basishouding maar we bleven onvermoeibaar plannen maken om
erfgoedvrijwilligers te bereiken en te ondersteunen.

Ontmoeten en uitwisselen kwam in vele dimensies. De lancering van het vernieuwde Familiegeschiedenis.be
was noodgedwongen een online event terwijl internationale plaatsbezoeken in het kader van het Europees project
Inclusive Museums net tussen de verscherpte maatregelen in vielen. De nieuwe leden van onze uitgebreide
algemene vergadering kenden elkaar enkel als postzegels op een scherm maar op de conferentie MerovingerDNA
in Koksijde zagen vrijwilligers, archeologen en academici met een covidsafe-ticket elkaar wel in levenden lijve.
Erfgoedvrijwilligers en verenigingen hadden in 2021 gelijkaardige ervaringen met uitgestelde heemdagen en
congressen of corso’s, stoeten of schuttersfeesten die niet mochten plaatsvinden. Maar ook zij toonden aan dat er
met enige creativiteit wel een manier te vinden was om erfgoed tot bij de gemeenschap te brengen. Inspirerende
voorbeelden zoals de Reuskens van Borgerhout kregen net als verhalen van inclusieve verenigingen een bijzondere
plek op onze website. En zo waren we op een of andere manier altijd samen, steeds verbonden, nooit alleen.
Eva Wuyts, namens het team en bestuur van Histories vzw

A \ Begeleidingen..................................................................................................................................... 40
B \ Vormingen.......................................................................................................................................... 53
C \ Publicaties.......................................................................................................................................... 69
D \ Opleidingen......................................................................................................................................... 70
E \ Communicatie..................................................................................................................................... 72

Foto cover: Paulien Verlackt \ www.reuskens.be \ Tradities en verenigingen evolueren mee onder invloed van corona.

2

3

Jaarverslag \ 2021

I. Doelstellingen
SD A . Histories verbindt erfgoedvrijwilligers met elkaar en met
andere actoren zodat er meer interactie en synergie ontstaat in het
erfgoedveld
Als dienstverlenende organisatie is Histories er ten behoeve van een uitgebreid netwerk van een paar duizend
verenigingen, communities en initiatieven rond o.a. heemkunde, genealogie, metaaldetectie en cultuur van
alledag. Die verschillende gemeenschappen willen we samenbrengen zodat ze elkaar beter leren kennen, relaties
ontwikkelen, ervaringen uitwisselen en samen gedeelde uitdagingen kunnen aangaan. Maar evengoed willen we
banden smeden tussen de erfgoedsector en andere beleidsdomeinen zoals onderwijs (zie OD E.2) en onderzoek
(zie OD D.3).

OD A.1 Histories brengt erfgoedvrijwilligers in contact met elkaar en met andere erfgoedactoren
via overleg en ontmoetingsmomenten
Histories wil met landelijke en lokale partners laagdrempelige en informatieve ontmoetingsmomenten organiseren
die erfgoedvrijwilligers met elkaar in contact brengen. Omwille van corona was dit ook in 2021 nog een hele
uitdaging. Onze plannen om een fysiek Festival te organiseren of voor studiebezoeken aan partnerorganisaties
in het buitenland werden voor onbepaalde duur opgeborgen. Enkel de conferentie ‘Het DNA van de Merovingen’
(zie OD A.4) kon doorgaan in Koksijde met een mix van heemkundigen, familiekundigen, beoefenaars van levende
geschiedenis, archeologen, academici enzovoort.

“Proficiat voor jullie; dat was een van de meest geslaagde studiedagen die ik de voorbije jaren heb bijgewoond,
hoog-wetenschappelijke informatie vlot gebracht voor een breed publiek, informatief en ook sensibiliserend en
vragen oproepend, goed gedaan!”
— Prof. dr. Marc Jacobs over ‘Het DNA van de Merovingen’

In 2021 werkte Histories samen met 123 verschillende partners

Deelname of participatie aan events van onze gemeenschappen was ook moeilijk omdat de meeste hun activiteiten
hadden stilgelegd of beperkt. Onze medewerkers hielden zoveel mogelijk de vinger aan de pols bij de verschillende
koepels over hun noden.
Zo waren er contacten met de Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden, Reuzen in Vlaanderen en het
corsonetwerk voor de duurzame opvolging van hun erfgoedzorgplannen.
Maar we keken wel vooruit. In 2021 bereidden we onze deelname (in maart 2022) voor aan het Congres van
Familiekunde Vlaanderen. Histories, FARO en Herita overlegden meermaals constructief over de co-organisatie
van regionale netwerkmomenten. Er werd een format voor een samenwerkingsmodel uitgewerkt maar toen we

4

5

Jaarverslag \ 2021

eind 2021 vernamen dat Herita zich herpositioneert kon dit niet uitgerold worden. In 2022 moeten de gesprekken
opnieuw gevoerd worden tussen Histories en FARO en andere spelers. De drie partijen hebben wel samen met
de regionale actoren in Limburg een geslaagd netwerkmoment gehouden. Histories deelde mee in de kosten,
ondersteunde logistiek en leverde een van de lezingen. We waren aanwezig met enkele medewerkers, een
beroepsinlevingsstagiair en een YOUCA-leerling. Daarnaast konden we tijdens de Archeologiedagen nog een
infostand opstellen bij het kasteel van Laarne.
We bleven verder experimenteren met nieuwe formats (zoals de consultatiecirkels – zie OD F.1) om de contacten
binnen de gemeenschappen te stimuleren en te onderhouden. Het ‘kotcafé’ dat we in 2020 voor het eerst uittesten
als een plek waar je kan praten, delen en leren over verschillende onderwerpen, maar dan online werd een blijver.
We hielden dit online café vier keer open rond de thema’s wagenmakerij en stoeten in coronatijden.
Een tweede nieuw concept was de ‘meet&greet’: een georganiseerde kennismaking en uitwisseling tussen
erfgoedvrijwilligers en vakspecialisten (zie ook OD B.3). Eddy Put, waarnemend departementshoofd van de Vlaamse
Rijksarchieven en Diensthoofd van de dienst Digitalisering en Digitale Valorisatie (DIVA), beet de spits af met 16
één-op-één gesprekken van een kwartier met vrijwillige vorsers die advies nodig hadden rond hun onderzoek.
Sommige bestaande formats, zoals het vormingstraject vrijwilligers rekruteren en motiveren of de workshops rond
crowdfunding, zijn dan weer – doordat ze digitaal moesten georganiseerd worden – ideaal gebleken om ervaringen
uit te wisselen tussen erfgoedverenigingen en -organisaties over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Een ander bestaand online Forum werd dan weer na analyse en overleg stopgezet (zie OD E.1).

OD A.2 Histories helpt erfgoedvrijwilligers om oplossingen te vinden voor
gedeelde noden door samenwerking te ondersteunen
Als fusieorganisatie gelooft Histories in de meerwaarde van samenwerking en schaalvergroting. Door kennis,
ervaringen én middelen samen te brengen kunnen de leden van een samenwerkingsverband beter omgaan
met complexe, gemeenschappelijke uitdagingen. Via cocreatie gaan we versnippering tegen en zorgen we voor
meer synergie en cross-overs.
Een mooi voorbeeld dat deze doelstelling ondersteunt is het crowdfundingplatform Geef om erfgoed, een initiatief
van Erfgoed in de Praktijk met Histories als trekker (zie OD B.2 en B.3) in samenwerking met Growfunding dat
gesteund wordt door Cera. In 2021 werd het platform succesvol gelanceerd en benut door 5 projecten waarvan 4
projecten slaagden in hun opzet. Er werd bij 586 growfunders circa 92.000 euro opgehaald, wat een derde meer
is dan het vooropgestelde doelbedrag. Het eerste project, nl. dat van Heemkring Oostkamp, kreeg als voorbeeld
van een kleinschalig erfgoedproject een promofilmpje op de homepage van het Geef om erfgoed-platform. Op
kleinere schaal zijn er de groepsaankopen van zuurvrij materiaal waarbij we drie partijen van 240 zuurvrije items
voorzagen.
In 2021 maakten we ook werk van de opstart van lerende netwerken. Daarmee stimuleren we dat deelnemers
onderling uitwisselen over de voor- en nadelen van bepaalde werkwijzen of strategieën om met bepaalde
uitdagingen om te gaan. De eerste twee – een rond erfgoedtijdschriften en een rond genealogische vorming –
zijn ontstaan uit consultatiecirkels. Na twee bijeenkomsten in 2021 plannen we een vervolg in 2022. Een derde
netwerk is aanvankelijk uitgewerkt door Histories, Bokrijk en het Huis van Alijn en vervolgens uitgebreid met de
erfgoedcellen Leie Schelde, Zuidrand en Leuven om bij verenigingen collectiebeleid op een doordachtere manier te
ontplooien. De deelnemende lokale erfgoedcollecties aangestuurd door vrijwilligers zijn Erfgoed Deurle, Mortselse
Heemkundige Kring, Scouts en Gidsen Museum Leuven en het Koninklijk Verbond der Jaartallen. In 2021 lag de
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focus op het uitbouwen van dit netwerk en de methodiek. In de loop van 2022-23 zal het netwerk zelf bepalen
welke onderwerpen betreffende collectiebeleidsplanmaterie verder uitgewerkt worden tijdens een 7-tal sessies.
Dit moet leiden tot een betere visie, missie, selectie, waardering enzovoort.
Verder promoot Histories het gebruik van gedeelde systemen als mogelijke oplossing voor de specifieke uitdagingen
omdat men dan in een netwerk terechtkomt waar men dezelfde hindernissen en oplossingen aantreft. Zo zijn we een
actieve deelnemer in (de klankbordgroep van) het project Nieuwe Tijdingen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken
omdat vrijwillige vorsers grote gebruikers én vaak ook beheerders zijn van historische kranten. Nieuwe Tijdingen
valoriseert bestaande digitale krantencollecties en maakt ze in 2024 via een performante centrale toegang
beschikbaar voor een breed publiek in Vlaanderen en daarbuiten.
In 2021 gingen we ook in gesprek met Familiekunde Vlaanderen over een mogelijke subsidieaanvraag in het kader
van de inhaalbeweging digitale collectiedata. Dit dossier werd niet uitgewerkt maar resulteerde uiteindelijk wel
in een begeleiding door Histories van Familiekunde Vlaanderen en de verschillende regionale afdelingen voor de
ontwikkeling van een overkoepelende zoekfunctie op hun databanken. Dit zal een hele hulp zijn voor genealogen
in heel Vlaanderen.
Histories diende samen met o.a. enkele koepelverenigingen zelf wel een aanvraag in op deze subsidielijn voor CoDE-x:
een nieuw initiatief waarmee we kwetsbare, moeilijk vindbare datasets van erfgoedvrijwilligers en -verenigingen
willen ontsluiten in een gemeenschappelijke databank (zie OD E.2). De aanvraag werd niet gehonoreerd maar
wordt in 2022 in herwerkte vorm opnieuw ingediend op een andere subsidielijn omdat we in onze verkennende
gesprekken merkten dat er bij de verschillende stakeholders een grote nood bestaat aan een dergelijk instrument.

OD A.3 Histories benadert roerend en immaterieel erfgoed op een integrale manier door
een actieve trekker en constructieve partner te zijn binnen het domeinnetwerk ICE
Histories wil haar belangrijke en centrale rol op het vlak van immaterieel cultureel erfgoed koesteren en versterken.
We doen dit op verschillende manieren. Ten eerste nemen we de trekkersrol op in Vlaanderen op het derde
Unesco-domein rond feesten, rituelen en sociale praktijken. Dat betekent dat wij het eerste aanspreekpunt zijn
voor traditiedragers binnen dat domein voor advies, begeleiding en ondersteuning bij hun erfgoedzorg en borging
op maat. We begeleiden, al dan niet samen met andere partners zoals CAG en PARCUM of erfgoedcellen, ICEgemeenschappen bij het opzetten van duurzame borging en bij het behalen van een erkenning als immaterieel
cultureel erfgoed op de Vlaamse Inventaris.
In 2021 werden volgende immaterieel erfgoedpraktijken toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris, na een
begeleidingstraject met Histories:

\

Gentse Feesten

“De Gentse Feesten leven in het DNA van een hele grote groep mensen. Die stemmen meekrijgen in een
werkgroep is niet eenvoudig. Histories bracht ons niet alleen aan de tafel maar leidde ons tot een erkenning
op de Vlaamse Inventaris van immaterieel erfgoed. Dat is echter niet het eindpunt, samen met verschillende
erfgoedspelers gaan we verder met de borging van de Gentse Feesten. Ook nu kijken we graag naar Histories om
ons hierin verder te begeleiden.”
— Werkgroep erfgoed Gentse Feesten
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\

Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis

“Dank aan Histories om ons traject naar de inventaris goed te begeleiden, jullie stonden klaar met advies en
ondersteuning. Dankzij dit traject zijn we gesterkt in onze erfgoedzorg voor de traditie van de Pelgrimstafel!”
— Christophe Coen, voorzitter van het Koninklijke Sint-Julianus Genootschap

Ook werd de traditie van het Gosjdieël toegevoegd aan de Inventaris, met het advies om na de erkenning een
vervolgtraject met Histories op te starten, een advies waar de betrokken erfgoedgemeenschap op ingegaan is.
Histories begeleidde de erkende ICE-praktijken op het derde Unesco-domein bij de tweejaarlijkse rapportering
die in 2021 aan CJM werd overgemaakt als onderdeel van de erkenning als Vlaams immaterieel erfgoed. In 2021
organiseerde het Departement CJM gesprekken met de erfgoedsector rond de actualisering van de visienota
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Histories werd als trekker van het derde Unesco-domein ook bevraagd.
Daarnaast werden ook een aantal andere reeds erkende immaterieel-erfgoedelementen verder opgevolgd in
2021, waarrond duurzame begeleidingstrajecten werden opgezet (zie OD B.2). Ten tweede zijn we een constructieve
partner binnen het domeinnetwerk ICE dat door Werkplaats Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd en
organiseren we het Domein 3-overleg met verschillende professionele partners. Ten derde participeren we actief
in projecten en trajecten met andere erfgoedactoren op het vlak van immaterieel cultureel erfgoed. Zo zijn we
partner in de expo ‘De straat op’ van het Huis van Alijn rond stoeten en optochten en werken we samen met de
partners van het Domeinnetwerk ICE aan het project ‘Focus Vakmanschap’ van Vakmanschap & Erfgoed rond het
documenteren en doorgeven van vakmanschap.
Die sterke aandacht op ICE impliceert echter geen geïsoleerde aanpak, integendeel. Histories blijft actief
verbindingen leggen tussen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed, zoals weerspiegeld in de geïntegreerde
dagelijkse erfgoedpraktijk van vrijwilligers en verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn het duurzame
ondersteuningstraject rond het schutterserfgoed waarbij we schuttersgilden en heemkundigen samenbrengen
rond het inventariseren van het gildebezit. Ook tussen cultuur van alledag en familiegeschiedenis zijn interessante
en logische verbanden te leggen, zo is er een themadossier rond familierituelen in de maak dat in de loop van 2022
de website familiegeschiedenis.be zal sieren. In het themadossier exploreren we het belang van rituelen binnen
families en worden tradities meteen ook waardevolle aanvullingen voor genealogen bij het optekenen van hun
eigen familieverhaal.

OD A.4 Histories zorgt voor wisselwerking tussen (boven)lokale actoren door
expertise, bronnen en collecties uit de roerende en onroerende erfgoedsector met elkaar te
koppelen
Cultureel en onroerend erfgoed zijn manifestaties van eenzelfde verleden dat voor erfgoedvrijwilligers vaak
een en ondeelbaar is. Dat merken we onder meer in de artikelen die onze gemeenschappen neerpennen in hun
tijdschriften en ons eigen Tijd-Schrift of de bezorgdheid die het heemkundige veld medio mei overmaakte aan
Histories n.a.v. berichten in de media over de declassering van lokale monumenten zoals scholen en kapelletjes. Om
samen een completer, rijker en beter gestoffeerd verhaal te schrijven zorgt Histories mee voor boeiende
wisselwerkingen tussen historisch onderzoek en archeologie, wetenschap en publiekswerking, vrijwilligers en
beroepskrachten.
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We doen dit in de eerste plaats via het MEDEA-project, dat wordt gesubsidieerd door het agentschap Onroerend
Erfgoed. Hiervoor wordt een apart jaarverslag opgemaakt maar we benoemen graag enkele acties:
\
		

Histories ondersteunde detectoristen bij het correct registreren en verwerken van hun vondsten,
onder andere via een nieuwe handleiding en tips om hun artefacten te fotograferen.

\
		

Er werden diverse contacten gelegd met enkele historische verenigingen, IOED’s en musea met
archeologische collecties in functie van samenwerking en expertisedeling.

\
		
		

Er werden namens CAG en ETWIE, IOED Raakvlak, IOED de Merode en IOED Zuid-Hageland
oproepen verspreid onder metaaldetectoristen om specifieke of unieke vondsten te delen met
MEDEA en te uploaden in de databank.

“We zijn erg blij met het resultaat en dat was er niet geweest zonder jullie. Jullie hebben oproepen naar erfgoed
gedeeld, of ons geholpen met advies, met illustraties, met archiefmateriaal, met objecten of met informatie.
Daar willen we jullie heel graag nog eens extra voor bedanken.”
— ETWIE en CAG

Een andere manier om uitwisseling te stimuleren is deelname aan syntheseprojecten. Zo startte in november 2019
het syntheseproject MerovingerDNA, eveneens gesubsidieerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Sinds
oktober 2020 buigt Histories zich over het participatieve en informatieve luik van het project, en dit in nauwe
samenwerking met Abdijmuseum Ten Duinen en KU Leuven. We slaan daarbij de handen in elkaar met tal van
erfgoedvrijwilligers met een passie voor de Merovingische periode. Via de interactieve website merovingerdna.
be en podcasts communiceren we over dit project naar het brede publiek, en zetten we zowel de archeologische
site en het DNA-onderzoek als de Merovingische vondsten en collecties over heel Vlaanderen in de verf. Het
syntheseproject lichtte tot slot op 19 november de eerste wetenschappelijke bevindingen toe met de conferentie
‘Het DNA van de Merovingen’ in Koksijde. Maar liefst 200 geïnteresseerden tekenden present. Het congres toonde
mooi aan hoe vruchtbaar de unieke samenwerking tussen erfgoedvrijwilligers, professionele archeologen en
academici kan zijn.
In het project Hooge Siecken Ieper voert men archeologisch onderzoek uit naar de middeleeuwse locatie van een
leprozerie. Histories draagt daarin – samen met het agentschap Onroerend Erfgoed, University of Cambridge,
University of Tartu en KU Leuven – bij aan het ‘Internationaal genetisch onderzoek op de aangetroffen skeletten’
en meer specifiek de publieke outreach samen met erfgoedvrijwilligers. In 2020-2021 werd het wetenschappelijk
rapport van de opgraving uitgewerkt door het agentschap Onroerend Erfgoed. Binnen dat project zoeken we in
2022 nog extra financiële middelen voor de genetische en isotopische analyses, alsook voor de publieksontsluiting
en de interactie met erfgoedvrijwilligers en geïnteresseerden.
Het project DNA Sint-Truiden – een internationaal genetisch onderzoek i.k.v. archeologisch onderzoek naar
een middeleeuws grafveld te Sint-Truiden – kreeg in 2020 een doorstart via PhD-student Owyn Beneker aan
de KU Leuven. In dit project streeft Histories ernaar om erfgoedvrijwilligers actief deel te laten uitmaken van
dit internationaal wetenschappelijk onderzoek via hun directe inzichten en gegevens over de genealogische
achtergrond in Sint-Truiden.
In 2021 verleende Histories haar partnerschap ook aan de uiteindelijk gehonoreerde projectaanvraag van de
Cultuurdienst van de Gemeente Beernem en IOED Raakvlak voor het uitwerken van archeologiekoffers voor de
gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Histories bepleitte
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ondermeer een meer actieve rol en grotere betrokkenheid van de lokale erfgoedverenigingen. De ‘Als vondsten
konden praten’-koffer wordt een dynamisch element in de gemeentelijke erfgoedwerking met VR-technologie
en 3D-replica’s hand in hand met opdrachten en ontmoetingen. Bedoeling is om met het uiteindelijke resultaat
inspirerend te zijn voor andere gemeentes, cultuur- en erfgoedorganisaties.

SD B . Histories ondersteunt erfgoedvrijwilligers op hun maat, zodat ze
hun erfgoedpraktijken op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitvoeren
Erfgoedvrijwilligers kunnen bij het beleven van hun passie een beroep doen op de dienstverlening van Histories. We
bieden ondersteuning en leeromgevingen aan rond de verschillende erfgoedfuncties en praktijken, maar evengoed
rond bestuurlijk-organisatorische aspecten die nodig zijn om de goede werking van een erfgoedvereniging te
verzekeren. Dit alles op maat en met respect voor de wensen en mogelijkheden van de erfgoedgemeenschappen.

OD B.1 Histories helpt erfgoedvrijwilligers snel op weg door hun inhoudelijke
en organisatorische vragen correct te beantwoorden of juist door te verwijzen
Dankzij onze erflaters kan Histories bogen op de jarenlange kennis en ervaring rond de praktijk en methodieken
van heemkunde, genealogie en cultuur van alledag, en op het uitgebreide netwerk dat hiermee verbonden is. Die
expertise zetten we graag in om telefonische en schriftelijke vragen binnen een redelijke termijn adequaat te
beantwoorden, al dan niet na een bezoek in situ om de context beter te begrijpen. Als we niet het juiste aanspreekpunt
blijken te zijn, verwijzen we zo goed mogelijk door naar collega-organisaties uit het Histories-expertisenetwerk.
“Hartelijk dank voor uw uitvoerige antwoord en waardevolle verwijzingen [naar Familigeschiedenis.be,
Het FelixArchief en het Rijksarchief]. Ik ga er graag in rondstruinen en zal er mijn voordeel mee doen.”
In 2021 werden er door Histories ruim 500 schriftelijke inhoudelijke ondersteuningsvragen beantwoord. Te
vermelden is dat er een aantal vragen binnenkwamen betreffende de raadpleging van de aktes van de burgerlijke
stand en de werking in coronatijd. Voor onze gemeenschappen was het onduidelijk wat kon en wat niet. Histories
won informatie in, vertaalde dit via een speciale corona-pagina naar een duidelijke berichtgeving en zo bleek er meer
mogelijk te zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast waren er de klassieke vragen rond bewaaromstandigheden,
collectieregistratie, rituelen, enzovoort. Geplande plaatsbezoeken, hoofdzakelijk in functie van collectiegerelateerde
noden, werden op enkele na veelal telefonisch of via mail opgevangen of stopgezet.
In het kader van de projecten MamaMito en MEDEA werden respectievelijk circa 181 en 10 vragen beantwoord.
In geval van MamaMito ging het vooral om genealogische en genetisch-genealogische vragen. Bij MEDEA
gingen de vragen meestal over het registreren en fotograferen van vondsten, doorverwijzingen naar experten en
ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingen rond metaaldetectie.
De vragen werden voorlopig nog opgevolgd via een specifieke mailbox en een registratiesysteem van vragen in
de SharePoint-omgeving. In 2021 hebben we een nieuw CRM-systeem in gebruik genomen met het vooruitzicht
om de binnenkomende vragen hierbinnen te kunnen opvolgen en analyseren. De functie van helpdesk en ticketing
werd nog niet gerealiseerd. We prospecteren verder de markt om in 2022 hiermee aan de slag te kunnen gaan.
In 2021 sloten we een samenwerkingsovereenkomst met ETWIE voor een nieuw project waarmee we de
sensibilisering rond asbest in erfgoedobjecten op gang trokken. Met het project engageerden we ons om langs
te gaan bij lokale erfgoedcollecties, voornamelijk van heemkundige kringen, om er de asbestproblematiek
op de agenda te zetten. We trachtten de kennis en praktijken van erfgoedvrijwilligers te verdiepen door hen te
laten kennis maken met deze vorm van gevaarlijk erfgoed. Via een inleidende presentatie over asbest kregen
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de erfgoedvrijwilligers inzicht in de eigenschappen van de vezel en werden ze bewust gemaakt van het risico
waaraan ze mogelijks blootgesteld kunnen worden. We gaven tevens advies mee over de omgang met gevaarlijke
erfgoedobjecten zodat daar in de verdere werking rekening mee gehouden kan worden. Op die manier zetten we een
onderbelichte uitdaging in de kijker en werkten we meteen mee aan een duurzame en laagdrempelige oplossing. Er
werden al vier lokale collecties bezocht, het project wordt verder gezet in het voorjaar van 2022.

“Ik hoorde bij de terugkoppeling op onze bestuursvergadering dat onze medewerkers
enthousiast waren over jullie bezoek!”
— Annemie De Leyn, voorzitster Heemkring Turkeyenhof Bredene

OD B.2 Histories begeleidt erfgoedvrijwilligers bij het verbeteren van hun werking via
participatieve trajecten
Histories start een begeleidingstraject op als een vraag te complex is of niet snel kan worden opgelost.
Samen met de organisatie of gemeenschap gaan we dan actief en participatief aan de slag, in een proces
gemodelleerd naar hun concrete noden. Hierbij hanteerden we in 2021 informeel een aantal begeleidingscriteria
zoals erfgoedreflex, maatschappelijke relevantie, dringendheid, lerend traject, mogelijkheid tot kruisbestuiving,
laagdrempelig, duurzaam en divers. Als die behoefte er is volgen we de organisatie of gemeenschap na afloop
van de begeleiding op via een duurzaam ondersteuningstraject. De ervaring en kennis die we tijdens de trajecten
opdoen stellen we vrij ter beschikking aan alle erfgoedvrijwilligers, bijvoorbeeld via nieuwe vormingen, publicaties
of uitwisselingsmomenten.
In 2021 liepen er 36 begeleidingstrajecten bij traditiedragers, heemkundige en genealogische verenigingen en
etnisch-culturele organisaties. De corona-impact liet zich nog goed voelen: een aantal trajecten werden nog even
on hold gehouden, andere werden vanop afstand opgestart via digitale opvolging. Maatwerk stond centraal en
liet toe om de erfgoedvrijwilligers optimaal te ondersteunen in hun erfgoedzorgnoden in deze onzekere tijden. Een
volledig overzicht met meer informatie is terug te vinden als bijlage A. De inhoud van de trajecten is erg gevarieerd
en kent een sterke geografische spreiding: er zijn trajecten die focussen op (aspecten van) erfgoedzorg, op het
opstellen van lokale collectieplannen en collectiebeleid, het rekruteren van vrijwilligers of op het transversaal
ondersteunen van individuen, groepen en gemeenschappen.
Een specifiek initiatief in 2021 (dat nog doorloopt in 2022) was ook de ondersteuning van Familiekunde Vlaanderen
rond het autonoom aan de slag gaan met haar BIDOC-bibliotheekcatalogus. In 2021 zetten we ook in op een
aantal korte begeleidingstrajecten zoals onder andere rond het digitale bewaarbeleid van de KBOV, het project
bedelzingen en bijhorende participatie-acties van de VVLL of de begeleiding van de Heemkring Oostkamp in haar
crowdfundingcampagne voor de restauratie en ontsluiting van een schilderij.
Daarnaast ondersteunen we actoren die actief zijn op domein 3 uit de Unesco-conventie 2003: we helpen hen
zowel bij het opstellen van individuele aanvragen voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel
Erfgoed als voor Unesco’s representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (zie OD A.3
en OD C.2). Tot slot vindt Histories het belangrijk om de erfgoedzorg ook na een intensieve begeleiding verder op
te volgen via kwalitatieve duurzame ondersteuningstrajecten, zoals bij de corso’s, reuzen, floraliën en schutters.
Ook rond de nieuw erkende immaterieel erfgoedpraktijken, Gentse Feesten en Pelgrimstafel, werden hiervoor in
2021 de krijtlijnen uitgezet.
Histories ondersteunt ook Buurten met Erfgoed-trajecten (zie OD D.2) door de moderatie van de bijeenkomsten
op zich te nemen en andere spelers in te wijden in de methodieken zodat zij nadien zelf trajecten in andere (deel)
gemeenten kunnen opzetten. In 2021 liep een voornamelijk digitaal traject in Beersel af en werd er een nieuw
traject (na wat corona-uitstel) gestart in Bekkevoort.
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OD B.3 Histories vormt erfgoedvrijwilligers door het ontwikkelen, aanbieden en promoten van
toegankelijke opleidingen

SD C . Histories inspireert erfgoedvrijwilligers tot innovatie, zodat hun
praktijken en gemeenschappen weerbaar en wendbaar blijven

Histories staat voor een laagdrempelig vormingsaanbod. We brengen inhoud op maat van de vrijwilligers, houden
de deelnameprijs laag en zijn actief op locaties verspreid over heel Vlaanderen. Om te verzekeren dat we dit doel
bereiken hebben we in 2021 onze prijzenpolitiek doorgelicht en aangepast, o.a. met verschillende prijzen voor
vrijwilligers en professionelen.

Nieuwe maatschappijbeelden en technologieën beïnvloeden de manier waarop mensen hun werk en vrije tijd
invullen. Naast de traditionele vzw’s duiken ook (ad hoc) comités en virtuele communities zoals Facebookgroepen
op met een werking rond erfgoed. Histories houdt de vinger aan de pols bij deze en andere ontwikkelingen in de
erfgoedsector en wil de innoverende dynamiek van onderuit versterken. Histories doet dit door nieuwe en andere
vormen van erfgoedvrijwilligerswerk te exploreren en prikkelende voorbeelden uit Vlaanderen en daarbuiten in de
kijker te zetten.

De landelijke spreiding van ons fysiek aanbod bleef omwille van corona een uitdaging: 11 vormingsmomenten
– vooral die moeilijk een digitaal alternatief vonden – konden effectief fysiek plaatsvinden door ze in te plannen
op momenten dat de pandemie het toeliet (5 fysieke momenten moesten we toch uitstellen naar 2022). We blijven
het daarom inhoudelijk en methodologisch opportuun vinden om te blijven inzetten op een (flankerend) digitaal
vormingsaanbod in diverse formats en via verschillende platformen en het duurzaam aanbieden van opgenomen
content via onze website. Meer details over de verschillende vormingen zijn te lezen in bijlage B.
\
		

1.758 deelnemers werden bereikt op 40 interactieve (al dan niet online) vormingsmomenten
(gemiddeld 44 deelnemers per vormingsmoment).

\
		
		
		

9.232 deelnemers volgden de 26 opgenomen webinars of podcasts (gemiddeld 355 deelnemers
per webinar). 5.642 deelnemers keken of luisterden naar opnames van 24 webinars, filmpjes
of podcasts die in 2021 gelanceerd werden. 3.590 deelnemers keken of luisterden in 2021 naar
opnames van 9 vormende webinars, filmpjes of podcasts die reeds voordien gelanceerd werden.

Net als vorig jaar bleek bij sommige vormingen dat online een groter publiek bereikt kon worden. Voor 2021 tellen we
in totaal 10.990 deelnemers voor 73 vormingen, webinars, podcasts, vormende filmpjes én kotcafés of gemiddeld
150 deelnemers per activiteit. Ter vergelijking: in 2020 telden we (zonder de Familiegeschiedenis.be-filmpjes) in
totaal 2.546 deelnemers voor 40 vormingen, webinars én kotcafés of gemiddeld 63 deelnemers per activiteit.

“De cursus gaf ons vertrouwen en overtuigde om hier echt mee aan de slag te gaan.  Later werden we individueel
begeleid door zowel Growfunding als Histories.”
— Patrick en Katrien van Heemkring Oostkamp over de workshops crowdfunding
Waar mogelijk slaan we voor ons aanbod de handen zelfs in elkaar, zoals met het Rijksarchief (meet&greet,
presentatie op de lancering van Familiegeschiedenis.be, vroegmoderne bronnen), andere dienstverlenende
organisaties of Erfgoed in de Praktijk. Dat laatste is een structureel samenwerkingsverband van FARO, Herita,
PARCUM en Davidsfonds met Histories als trekker dat al enkele jaren een gezamenlijk vormingsaanbod organiseert
in het kader van een aantal erfgoedevenementen. Het betreft steeds laagdrempelige avondcursussen die de
deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten.
Histories vindt het belangrijk dat haar aanbod niet alleen wordt afgestemd met andere erfgoedspelers of
dienstverleners zoals Cultuurloket, maar ook met de gemeenschappen waarvoor we werken. Zo organiseerden we
eind 2020 – begin 2021 twee consultatiecirkels voor de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen. Doel daarvan
was om te verkennen wat de noden zijn rond genealogische vorming en het uitwerken van een samenwerking
met deze afdelingen. Dat traject, dat wordt voortgezet als lerend netwerk, resulteerde alvast in twee nieuwe
vormingen en enkele gerichte communicatieacties. In 2022 gaan we verder op dit elan en plannen we ook overleg
of consultatiecirkels met Detectum (metaaldetectie) en de andere gemeenschappen rond hun vormingsnoden en
eventuele samenwerkingen.
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OD C.1 Histories maakt goede praktijken van en voor erfgoedvrijwilligers bekend via analoge en
digitale publicaties
Het onderzoek naar erfgoedpraktijken zoals heemkunde, genealogie en cultuur van alledag, werd doorheen de
jaren meer en meer een zaak van vrijwilligers. Toch blijven ook onderzoekers aan universiteiten en professionele
erfgoedinstellingen interesse tonen in deze praktijken. Tijd-Schrift biedt hen, maar ook andere onderzoekers, het
platform en de stimulans om historisch onderzoek rond deze praktijken te blijven verrichten en wetenschappelijke
inzichten te laten doorstromen naar erfgoedvrijwilligers. Op deze manier worden jaarlijks tien onderzoekers
vrijwillig en structureel en meer dan vijftien onderzoekers projectmatig betrokken bij de erfgoedpraktijken van
onze erfgoedgemeenschappen. Bovendien worden de artikels verrijkt met wenken voor amateurhistorici die met
hetzelfde bronnenmateriaal aan de slag willen gaan. Dat resulteert jaarlijks in meer dan 300 pagina’s onderzoek.
In 2021 bestond de redactie uit:
\

Jan De Meester (hoofdredacteur - Heemkundige Kring Wesalia II van Wuustwezel)

\

Ronny Debbaut (Familiekunde Vlaanderen)

\

Matthijs Degraeve (VUB)

\

Jelle De Rock (Erfgoedcel Zuidwest)

\

Hannelore Franck (Yper Museum)

\

Maarten Larmuseau (Histories, KU Leuven en UAntwerpen)

\

Jan Trachet (UGent)

\

Bram Vannieuwenhuyze (Universiteit van Amsterdam)

\

Tine Van Osselaer (Universiteit Antwerpen - Ruusbroecgenootschap)

\

Machteld Venken (Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH))

Zij verzorgden samen met de auteurs drie themanummers met de volgende bijdragen:
Themanummer ‘Ziekte’:
\
		
		

Sofie Vanhoutte, Tomas Bradt en Jenny Vandenbulcke, Beziect ende besmet metten lazers.
Lepra en leporzerieën in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen: nieuwe
onderzoeksperspectieven door opgravingen in Ieper
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\

Sam De Schutter, Ziektekiemen, lichaamsverzorging en schoonheid in de twintigste eeuw

\
		

Joline Van Assche en Joris Vandendriessche, Medische tijdschriften in de negentiende eeuw.
Een casestudie over anesthesie in België

\
		

Vitaly Volkov, Een bedrijfstak tussen ambacht en industrie. Innovatie, technologie en kennis in de
Belgische vensterglasnijverheid 1830-1914

\

Rob Troubleyn, De Spaanse griep doorspoelen met een Mexicaans biertje

Themanummer ‘Kinderen’:
\
		

Paul Degraeve, De schoolkolonie. Een haast vergeten opvang voor verzwakte en door oorlog of
ziekte bedreigde kinderen

\
		

Christian Vreugde en Jean Houssiau, De school in openlucht. Schooluitstappen in de Brusselse
scholen tussen 1877 en het interbellum

\

Elisabeth Gybels en Nathalie Curinckx, Erfgoedklassen en burgerschap

Themanummer ‘Wonen’:
\
		

Ewoud Deschepper, De boer en zijn platteland. Archeologische inzichten over het
vroegmiddeleeuwse huis en erf

\
		

Brigitte Beernaert, Toon De Meester, Wim De Clercq, Jan Trachet en Maxime Poulain, Verdwenen
Zwinhavens heropgebouwd: Van historisch feit tot virtuele realiteit

\

Julie De Groot, Wonen en werken in zestiende-eeuws Brugge

\
		
		

Reinoud Vermoesen en Wout Vande Sompele, Vroegmoderne rurale consumptie en
commercialisering. Een vergelijkend onderzoek van de materiële wooncultuur tussen BinnenVlaanderen en de Wase polders

\
		

Matthijs Degraeve, Hygiëne in de hoofdstad. De opkomst van sanitaire voorzieningen in
Brusselse woonhuizen en de rol van de overheid (1850-1900)

\
\
		

In onze zoektocht naar een geschikte opvolger voor het methodologische tijdschrift Bladwijzer (van Heemkunde
Vlaanderen) en Magazine (een digitaal tijdschrift waarmee Histories in 2019 experimenteerde) en een zo ruim
mogelijk publiek, experimenteerden we in 2021 met een nieuw format om bijdragen in het kader van onze participatie
in ‘Stemmen uit het verleden’ online te brengen. Dit wordt in 2022 opnieuw opgepakt met de aanstelling van een
nieuwe communicatieverantwoordelijke.
Nog vermeldenswaard: de vernieuwde brochure van ‘Op handen gedragen’ werd binnen het samenwerkingsverband
rond processiecultuur met PARCUM en KADOC-KU Leuven gelanceerd. Die helpt organisatoren van processies
met concrete tips en praktijkvoorbeelden bij het borgen en bewaren van hun erfgoed. We kozen om budgettaire
en duurzaamheidsredenen voor een digitale publicatie. Een feestelijke voorstelling van de nieuwe brochure tijdens
de studie- en netwerkdag van ‘Op handen gedragen’ kon helaas niet doorgaan omwille van de coronapandemie,
om die reden werd geopteerd om de brochure digitaal te lanceren via de communicatiekanalen van de betrokken
partners.
Een andere publicatie is de digitale handleiding ‘Je eigen onderzoek naar wagenmakerij’, gedragen door CAG en
Histories. Die focust op enkele potentiële onderzoeksvragen, mogelijk bronnenmateriaal om het verhaal van de
wagenmakers in de lokale omgeving of in de familie te onderzoeken, praktische informatie over vindplaatsen
enzovoort.
Naast deze klassieke publicaties experimenteert Histories ook met andere kanalen die tijdelijk dan wel
permanent aangeboden worden. Voorbeelden zijn de podcasts in het kader van MerovingerDNA, de lezingen van
‘Familiegeschiedenis vandaag en morgen’, de opnames van lezingen van ‘Het DNA van de Merovingen’ en het
webinar ‘Eerste hulp bij metaaldetectie’ (MEDEA).
Tot slot zijn er nog de bijdragen en artikelen van medewerkers van Histories in de publicaties van derden. Een
overzicht van hiervan is terug te vinden als bijlage C.

Hilde Langeraert, De Gentse beluiken: een beloken geschiedenis in beeld
Evert Vandeweghe en Karina Van Herck, Van krot naar sociale woning. Herhuisvesting van
krotbewoners in Gent na WO II

In 2021 werd binnen een ruimere contentstrategie (zie OD G.4) en in dialoog met diverse stakeholders bekeken
wat de inhoudelijke en vormelijke koers wordt voor Tijd-Schrift. In 2020 werd hiervoor al het startschot gegeven
door gesprekken met experts uit het veld (o.a. FARO, Folio en AMS). Om de inhoudelijke verbreding vorm te
geven en meer in de lijn te brengen met de verschillende erfgoedpraktijken die Histories belichaamt, werd de
redactie uitgebreid en de ondertitel gewijzigd naar Erfgoedpraktijk in Vlaanderen (voorheen Heemkunde en lokaalerfgoedpraktijk in Vlaanderen). Ook tijdschriften ontsnappen niet aan de steeds oprukkende digitalisering van
de samenleving. In 2020 zette Tijd-Schrift haar eerste stappen naar een sterkere online aanwezigheid van haar
inhoud, door het archief met oude artikels gratis beschikbaar te maken op de website van Histories. We volgden
daarnaast ook de ontwikkeling van een nieuwe Folio-platformsite op de voet, om de vinger aan de pols te houden
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rond het thema digitale tijdschriften. In 2021 werd verder gezocht naar het unieke karakter van Tijd-Schrift, hoe het
zich bijvoorbeeld verhoudt tot andere publicaties van Histories, en hoe het online of offline een meerwaarde kan
blijven betekenen in het bouwen van bruggen tussen vrijwilligers en de wetenschappelijke wereld. Een uitgebreid
gesprek met het bestuur van Histories alsook met de redactie van Tijd-Schrift werd in dit kader georganiseerd.
De transitie die Tijd-Schrift een duurzame rol zal geven binnen de activiteiten van Histories vzw wordt in 2022
afgerond.

Artikel over MamaMito in ‘Gen.magazine’
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OD C.2 Histories wisselt nieuwe contacten en perspectieven uit door participatie in
(inter)nationale initiatieven
Door actief te zijn in nationale en internationale samenwerkingsprojecten en netwerken of deel te nemen aan
events in het buitenland blijven we op de hoogte van internationale ontwikkelingen én zetten we het Vlaamse
erfgoedvrijwilligerswerk sterker op de kaart. Vanzelfsprekend speelde de Covid19-pandemie ons in 2021 nog
steeds parten. Plaatsbezoeken aan collega-organisaties in Nederland moesten telkens opnieuw uitgesteld worden.
Het Erasmus+-project Inclusive Museums (dat als doel heeft om goede praktijken uit te wisselen rond diversiteit,
inclusie en vrijwilligerswerking in de erfgoedsector) kon met de nodige maatregelen wel doorgaan. Histories is
de Vlaamse partner in dit Europese project met Polen, Finland, Spanje en Nederland. In afwachting van nieuwe
plaatsbezoeken waren er online meetings met het projectteam en met alle deelnemers. Na lang wachten konden de
bezoeken aan Polen (oktober 2021) en Spanje (november 2021) uiteindelijk toch plaatsvinden. Het bezoek van de
internationale partners aan Vlaanderen werd midden januari 2022 ingepland en vanaf september 2021 voorbereid
m.m.v. beroepsinlevingsstagiaire Yvon Eikenaar. De bijhorende netwerkdag kon door coronamatregelen evenwel
niet gelijktijdig plaatsvinden, en is verplaatst naar medio 2022.
In het kader van dit project interviewden medewerkers waaronder beroepsinlevingsstagiaire Zoë Hendrickx
erfgoedorganisaties die kwetsbare vrijwilligers betrekken (zie OD D.1). Sommige van die interviews werden reeds
op de website gepubliceerd, het geheel van de interviews zal in 2022 resulteren in een brochure waarin ook handige
tips worden meegenomen. Deze teksten zijn vertaald in het Engels en worden gedeeld, zowel met de partners van
Inclusive Museums als (in 2022) via de Engelstalige projectwebsite.

Andere initiatieven met internationale partners die wel quasi ongehinderd konden doorgaan zijn de volgende:
\
		
		
		
		

Histories begeleidde in 2021 de kermisgemeenschap in hun traject richting erkenning op
de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco.
Samen met kermisgemeenschappen uit andere landen zoals Frankrijk, Zweden, Finland
en Duitsland en hun overheden (voor Vlaanderen is dat het departement CJM) wordt gewerkt
aan een multinationaal dossier dat werd ingediend eind maart 2021.

\
		
		
		
		
		
		
		

Vlaanderen mag elke acht jaar de Belgische Unesco-nominatie voor de Representatieve
Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco leveren. In 2021
werd hiervoor een procedure uitgewerkt die de Vlaamse kandidaat zou bepalen. Histories zat
samen met het Departement CJM, Werkplaats Immaterieel Erfgoed en de andere ICE-partners uit
het netwerk aan de tekentafel. Ook begeleidden we de kandidaturen van verschillende
erfgoedgemeenschappen (OD A.3). Uit de procedure kwam de Geelse Gezinsverpleging naar
voor. Samen met PARCUM en CJM zet Histories een traject op ter voorbereiding van het dossier
dat zal ingediend worden eind maart 2022.

\
		
		
		

Met de vondstendatabank MEDEA nam Histories deel aan The Searcher Wedstrijd (Nations’
Greatest Finds). The Searcher is een Brits magazine over metaaldetectie dat jaarlijks een
internationale wedstrijd organiseert waaraan enkel vondstendatabanken zoals MEDEA kunnen
deelnemen.

\
We organiseerden een internationale online workshop rond het thema ‘metaaldetectie		zoekdagen’. Hier waren 12 verschillende landen vertegenwoordigd. De workshop was een grote
		
inspiratie om het beleid in vraag te stellen en een opstap voor een visienota over het belang van
		
metaaldetectie die we schreven voor de overheid.
\
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Binnen het project DNA-testen, recht en ethiek i.s.m. Universiteit Antwerpen, KU Leuven en

		
		
		

Université du Québec werd een nieuwe screening van het beleid van bedrijven en databanken
met betrekking tot het openstellen van genealogische data van hun klanten aan
wetshandhavingsinstanties voorbereid die verder vorm zal krijgen in 2022-2023.

\
		

In het kader van oudgenetisch onderzoek werd voor verschillende projecten samengewerkt met
experten en organisaties in het buitenland. Concreet:

		•
			

het Beethoven-project – een genetisch-genealogisch onderzoek rond Ludwig van
Beethoven i.s.m. University of Cambridge en Max Planck Institute of Leipzig

		•
			

het PLN-onderzoek naar de genetische hartspierziekte PLN i.s.m. KU Leuven,
Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen

		•

het project Rapid mutating Y-STRs i.s.m. Erasmus Universiteit Rotterdam

		•

het eerder vermelde project Hooge Siecken Ieper (zie OD A.4)

		
		

De onderzoeksresultaten van deze projecten werden of worden gepubliceerd in internationale
wetenschappelijke tijdschriften.

OD C.3 Histories onderzoekt diverse vormen van erfgoedvrijwilligerswerk
door experimentele veldverkenningen
Decennia oude vrijwilligersorganisaties werden de voorbije jaren al geconfronteerd met diverse maatschappelijke
fenomenen zoals vergrijzing, diversiteit, digitalisering of nieuwsoortige vrijwilligersengagementen. Met de
pandemie kwam de klassieke heemkring of genealogische vereniging nog meer onder de druk te staan. Dat blijkt
ook uit het rapport ‘Cultureel erfgoed en corona: een balans. Een verkennende studie over de impact van de COVID19-pandemie op de Vlaamse cultureel-erfgoedsector’. Histories werkte mee aan dit rapport met de aanlevering
van data (zoals getuigenissen en cijfermateriaal) en de co-organisatie van een focusgroep met erfgoedvrijwilligers.
Daarnaast voerden we ook gesprekken met diverse actoren zoals De Federatie, Cultuurloket, de erfgoedcellen en
FARO in functie van een eigen onderzoek in 2022 over het verenigingsleven na corona. Want we maken ons grote
zorgen over hun veerkracht:

“Veel verenigingen zijn nu namelijk slapende waardoor de echte impact van corona niet zichtbaar is, maar ook bij
hen heerst de vrees dat zij (een deel van) hun actieve leden en vrijwilligers zullen verliezen.”
— Olga Van Oost, directeur FARO

Naast dit onderzoekswerk blijven we experimenteren met nieuwe vormen van erfgoedvrijwilligerswerk in de
hoop de verworven kennis te kunnen meenemen in volgende projecten en ter inspiratie van de verenigingen. In
verschillende projecten wordt gepoogd om andere manieren van vrijwilligersonderzoek op te nemen. Zo worden
bij het project S.O.S. Antwerpen vrijwilligers ingeschakeld voor het klassieke transcriberen, maar ook voor de
kwaliteitscontrole van de invoer, voor het combineren van brongegevens, analyse van gegevens, het schrijven
van verhalen, enzovoort. Voor het opstellen van een medisch glossarium worden vrijwilligers met een medische
achtergrond ingeschakeld. In het project Onderzoek wagenmakerij werden naast onderzoekers onder meer een
aantal verzamelaars van het erfgoed begeleid in het onderzoek van het verhaal achter hun verzameling. Zo brachten
we tijdelijk circa 50 mensen vanuit een gezamenlijke interesse in wagenmakers samen om bij te dragen aan dit
project van CAG en Histories. De confrontatie van waar andere vrijwilligers interesse in hebben, zorgde ervoor dat
een onderwerp vanuit meer invalshoeken werd bestudeerd.
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Bij MerovingerDNA zochten we dan weer actief vrijwilligers op die zich toespitsen op ‘levende geschiedenis’: niet
alleen brengen we hun passie in beeld in de YouTube-film ‘De Merovingische microbe bij erfgoedvrijwilligers’, we
brachten hen ook samen in een vruchtbare mix met academici, archeologen, heem- en familiekundigen tijdens de
MerovingerDNA-conferentie.
Ook binnen begeleidingstrajecten richting een erkenning als immaterieel erfgoed worden erfgoedgemeenschappen
in kaart gebracht. Hierbij hanteren we een brede blik en verruimen we het begrip ‘erfgoedgemeenschap’: iedere
betrokkene bij de beleving of beoefening van het immaterieel erfgoedelement wordt in de oplijsting meegenomen.
Dit leidt tot een mooie mix van (erfgoed)vrijwilligers en -verenigingen in al hun facetten.

SD D . Histories promoot erfgoedpraktijken als waardevol
vrijwilligerswerk, zodat ook nieuwe en andere mensen zich engageren
Heel wat erfgoedverenigingen dreigen hun slagkracht te verliezen door onder andere vergrijzing en veranderende
vrijetijdspatronen, of missen de aansluiting bij de hedendaagse superdiverse samenleving. Histories wil hen
ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe, jongere en meer diverse mensen. Dat doen we o.a. door jongeren in
contact te brengen met erfgoed, door geïnteresseerden toe te leiden naar burgerwetenschapsprojecten en door de
vele activiteiten die vrijwilligers organiseren in de kijker te zetten.

OD D.1 Histories maakt het werk van erfgoedvrijwilligers beter bekend door informatie over hun
(publieks)activiteiten te verzamelen en te verspreiden
De impact en waarde van erfgoedvrijwilligerswerk voor de brede samenleving is niet bij iedereen gekend. Daarom
biedt Histories verenigingen en vrijwilligers graag een platform aan. Sinds het najaar van 2020 cureren we op
onze website en in de nieuwsbrief de rubriek In de pers wat in 2021 resulteerde in 152 persartikels. En dankzij
een samenwerking met Publiq is een UiTagenda geactiveerd op onze website met de activiteiten van koepels,
afdelingen en erfgoedvrijwilligers. Aanvullend voerden we verkennende gesprekken met het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk voor het implementeren van een widget met vrijwilligersvacatures in de erfgoedsector. De
eigen tijdschriften van verenigingen worden dan weer ontsloten via de artikelendatabank (zie OD E.1) en hun
monografieën via de rubriek Boekenplank in onze nieuwsbrief.
Een andere manier om erfgoedvrijwilligers een gezicht te geven is de reeks getuigenissen op onze website. In 2020
startten we met de rubriek ‘De impact van corona’: verhalen en contacten die via FARO mee verwerkt werden in het
rapport ‘Cultuur na corona’. In 2021 startten we dan weer met de podcastreeks ‘Inspirerende erfgoedpraktijken’.
We gingen in gesprek met 3 erfgoedvrijwilligers die tijdens de pandemie creatief en innovatief uit de hoek komen om
hun erfgoedpraktijken te kunnen beleven. In 2021 focusten we ook in het kader van Inclusive Museums op (werken
met) vrijwilligers in kwetsbare posities. Achtereenvolgens interviewden onze medewerkers 22 uiteenlopende
organisaties: van musea over burgerbeweging, heemkundige kring tot erfgoedcel. Die interviews geven een mooi
beeld van de maatschappelijke rol van erfgoedorganisaties, waarbij ze hun passie doorgeven aan vrijwilligers in
kwetsbare posities.

Campagnebeeld

In functie van een eigen Histories-campagne die het werk van erfgoedvrijwilligers centraal zet werd er een afspraak
gemaakt met Studio GDM, een opleiding grafische en digitale media van de Arteveldehogeschool. Het gaat om drie
teams van laatstejaarsstudenten die voor hun eindwerk in de periode april-juni 2022 concepten en een plan voor
deze campagne zullen bedenken.
Verder is eind 2021 de samenwerking verkend met een fotograaf die in een ‘post-corona 2022’ in onze opdracht
foto’s zal maken van de verenigingen, erfgoedvrijwilligers en hun activiteiten. Op die manier leggen we een (qua
rechtenkwesties correcte) beeldbank aan voor de campagne en andere (promotionele) communicatiemiddelen.

Om het erfgoedverenigingsleven positief in de kijker te zetten en een hart onder de riem te steken werd Histories
partner van de campagne ‘Veilig verenigen doen we beter samen’ van De Federatie (de belangenbehartiger voor
amateurkunsten en socio-cultureel werk). Op onze vraag ontwikkelden zij een apart campagnebeeld met de focus
op erfgoed. Via een papieren mailing en onze online kanalen riepen we in september de verenigingen op om dit
beeld te delen via hun kanalen.
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OD D.2 Histories maakt jongeren warm voor erfgoed en erfgoedpraktijken via binnen- en
buitenschoolse erfgoededucatie

Een andere manier om afstuderende jongeren te vormen is om hen interessante onderwerpen aan te reiken en
hen te laten proeven van een professionele loopbaan in de erfgoedsector via inspirerende stageplaatsen. In 2021
droegen de volgende stagiairs in het kader van hun opleiding bij aan de werking van Histories:

Het is noodzakelijk dat we jongeren al vroeg laten kennismaken met sporen uit het verleden: zo groeit hun historisch
bewustzijn en leren ze waarderen wat waardevol is. Histories stimuleert erfgoededucatie op diverse manieren,
zowel binnen als buiten de school.

\
		

Een belangrijke actielijn hierbij is Buurten met Erfgoed, een initiatief van Histories en diverse andere partners dat
als doel heeft om de banden tussen de scholen en lokaal erfgoed te versterken. Leraren en (groot)ouders werken
hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers. Door de leerkrachten samen
met erfgoedwerkers zelf projecten rond het erfgoed in de buurt te laten uitwerken, sluit de inhoud helemaal aan bij
hun lessen en leerplannen. Ze leren bovendien tijdens de bijeenkomsten en de samenwerkingen de erfgoedwerkers
persoonlijk kennen. Histories is o.a. stuurgroeplid, medeorganisator, medelesgever van de train de trainer-sessies,
trajectbegeleider en supervisor voor een aantal piloottrajecten in het secundair onderwijs (zie OD B.2).

\
\
		

Lotte Coene, master Erfgoedstudies (UA): opstart themadossier familierituelen voor
Familiegeschiedenis.be
Tom De Smet, master Geschiedenis (UA): medewerking aan het project S.O.S. Antwerpen
Britt Weemaes, graduaat ‘Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief’ (Arteveldehogeschool):
BIDOC-begeleidingstraject Familiekunde Vlaanderen

Op 21 oktober 2021 ontving Histories ook 4 middelbare scholieren in het kader van de YOUCA Action Day:

Histories, Herita en FARO sloegen in 2020 ook de handen in elkaar om Erfgoedwijs te ontwikkelen: een nieuwe
deelsite van KlasCement die het erfgoedaanbod bundelt en toegankelijk maakt. De lancering ervan gebeurde op de
Dag van de cultuureducatie die in 2021 in het teken stond van erfgoed en onderwijs. In 2022 blijven we dit platform
verder onder de aandacht brengen.

\

Thijs Van Malder (Sint-Paulusinstituut 2 Gent): ondersteuning ICE en bibliotheekwerk

\

Eli Van der Burcht (Stella-Matutinacollege Lede): ondersteuning ICE en bibliotheekwerk

\

Eponine Cant (DvM – Humaniora Aalst): ondersteuning MEDEA

Zelf creëerde Histories ook educatieve tools: de website Familiegeschiedenis.be (zie OD E.1) en een kwartetspel
rond overgangsrituelen in diverse religies en culturen op maat van leerlingen van het zesde leerjaar. Het spel, dat
is ontwikkeld in het kader van een educatief project ‘Passage’ met De Batterie, werd begin 2021 uitgetest in de
deelnemende scholen in Gent, Brugge en Brussel en resulteerde in een uitgewerkt filmproject. Het kwartetspel
werd in het voorjaar gratis digitaal aangeboden aan scholen, jeugdverenigingen en gezinnen.

\
		

Milan Vaesen (GO! Next Methodeschool Van Veldeke Hasselt): ondersteuning Erfgoedweek
Limburg

Het loon dat Thijs, Eli, Eponine en Milan die dag verdienden ging naar projecten van geëngageerde jongeren
wereldwijd, meer specifiek het Filipijnse Cordilleran Youth Center en het Brazilaanse Se Essa Rua Fosse Minha.
Daarnaast creëerde Histories 13 stageplaatsen via beroepsinlevingsovereenkomsten (zie OD G.3).

OD D.3 Histories activeert (potentiële) erfgoedvrijwilligers door partner en trekker te zijn van
burgerwetenschapsprojecten
Histories zette in 2021 sterk in op zes activerende burgerwetenschapsprojecten. Hierbij voeren vrijwilligers
verschillende taken uit variërend van het verzamelen van data tot het volledig opzetten en uitvoeren van
onderzoek. Ten eerste is het een manier om geroutineerde maar ook nieuwe vrijwilligers met elkaar en met andere
onderzoekers in contact te brengen. Ten tweede valoriseert en verrijkt dit gemeenschappelijk onderzoek de grote
kennis en kunde die zij bezitten. Die waardering van en participatie door vrijwilligers is cruciaal voor Histories en
een voorwaarde om mee te werken aan onderzoeksinitiatieven van derden.

Spelenderwijs leren over overgangsrituelen

20

In 2020 startte MamaMito, een van de twintig Citizen Science-projecten die door het Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd. Dit project van Histories en KU Leuven
in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen, VUB, meemoo en Universitat Pompeu Fabra heeft tot doel om het
brede publiek aan te sporen hun maternale stamreeksen op te stellen (in plaats van enkel hun klassieke paternale
lijn), deze uit te breiden en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Het project spitst zich toe op het
mitochondriaal DNA: dat is belangrijke erfelijke informatie die uitsluitend via de moeder en dus via de moederlijke
lijn wordt overgedragen. Daarnaast willen we meer vrouwen (én mannen) toeleiden naar familiekundig onderzoek.
Het publieksluik van MamaMito, dat afklopte op 7.800 deelnemers, eindigde op 31 augustus 2020. Het werd in
2021 gevolgd door een genetisch luik waarbij koppels gevormd werden van personen met een gemeenschappelijke
voormoeder. De eerste wetenschappelijke resultaten zouden oorspronkelijk voorgesteld worden tijdens de Dag
van de Wetenschap op 28 november. Door de toen geldende coronamaatregelen moest de lezing echter uitgesteld
worden naar een later moment in 2022.
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Een tweede burgerwetenschappelijk project (dat eind september 2020 startte met zijn publieksluik) is
S.O.S. Antwerpen. Dit project is een samenwerking tussen het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch
Onderzoek en het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent, het Centrum voor Stadsgeschiedenis
van de Universiteit Antwerpen, het Stadsarchief Antwerpen en Histories. Het project plaatst onderzoek naar
doodsoorzaken in de kijker, waarbij Histories aan twee aspecten bijdraagt: vormingen en het bereiken van
vrijwilligers. Wanneer vormingen terug fysiek kunnen plaatsvinden, wordt per provincie een sessie georganiseerd
waarbij handvaten worden aangeboden aan vrijwilligers om zelf onderzoek naar doodsoorzaken te doen. Daarnaast
ligt de focus van het project ook op het transcriberen van scans van het Antwerpse doodsoorzakenregister naar
een machine-leesbare vorm. Hiertoe werd het Vele Handen-platform ingeschakeld waarop eind 2021 al 749
deelnemersprofielen waren aangemaakt. Het transcriberen gaat sneller dan oorspronkelijk gehoopt, om de kwaliteit
te verhogen werden digitale toelichtingen bij de invoer georganiseerd. Naast de transcriptie worden vrijwilligers
voor een waaier aan vrijwilligerswerk ingeschakeld: controleren via overlijdensakten, opmaken van een medisch
glossarium, schrijven van verhalen, enzovoort. In opvolging van dit project werd nog een (inmiddels goedgekeurde)
projectaanvraag ingediend met Histories als partner voor ‘EPidemics and Inequalities in BELgium from the Plague
to COVID-19: what can we learn about societal resilience?’ oftewel EPIBEL.
Getuigenissen is een derde burgerwetenschappelijk project. Het verzamelt, digitaliseert en transcribeert
getuigenverklaringen en verhoren van verdachten uit achttiende- en negentiende-eeuwse criminele rechtbanken
in België. Binnen het project werken verschillende disciplines van de Vrije Universiteit Brussel (taalkundigen,
sociologen, criminologen en historici) samen met de Rijksarchieven en Histories. Hoewel deze personen getuigen
over hun ervaring ten opzichte van het criminele feit, geven ze ook heel wat informatie prijs over het reilen en
zeilen van een criminele rechtbank. 2021 stond in het teken van de herwerking van het nieuwe platform waarmee
wordt gewerkt. Vanuit Histories werd ingezet om de resultaten van het project alvast ter beschikking van de
vrijwilligers te stellen. Begin 2022 werd een databank ter beschikking gesteld op de projectwebsite. Wanneer het
nieuwe platform klaar is, worden de regio’s van herkomst van de getuigenisverklaringen naast die van de regio
Brugge uitgebreid met Antwerpen, Gent en Aalst. Histories poogt via advies en communicatie de betrokkenheid
van erfgoedvrijwilligers te verhogen. Dat kan onder meer evolueren naar een actievere rol om potentiële partners
samen te brengen in een zoektocht naar gemeenschappelijke activiteiten.
In het vierde project ‘Oost-Vlaamse Jeneverstokerijen’ probeert Histories in samenwerking met het Jenevermuseum
en ETWIE vrijwilligers te ondersteunen om onderzoek naar dit thema te ondernemen. Hierbij zetten we in op
toelichting van bronnenmateriaal en het creëren van uitwisseling in kennis en ervaring tussen vrijwilligers.
In het vijfde project ‘Je eigen onderzoek naar wagenmakerij’ begeleiden we samen met CAG vrijwilligers in hun
onderzoek naar de wagenmakerij in hun familie of omgeving. We leggen de focus op de bronnen die het onderzoek
mogelijk maken en de uitwisseling van gegevens. In 2021 was er een sessie rond mondelinge bronnen, een online
vragenuurtje, twee gemeenschappelijke invoersessies en een online uitwisselingsmoment. Er werd door CAG en
Histories ook een handleiding geschreven en een digitaal platform ontwikkeld om informatie te delen. Het project
werd naar de vrijwilligers toe afgesloten met een bezoek aan de Collectie Bulskampveld.

Samenwerken tijdens een kotcafé Wagenmakerij

Het zesde burgerwetenschapsproject ‘Geniaal Erfgoed (koekoekskinderen)’ – i.s.m. KU Leuven – liep eveneens
gestaag door in 2021. In het kader van dit project werden 66 vragen beantwoord. Het ging vooral om vragen over
(de resultaten van) DNA-testen en privacy gerelateerde onderwerpen.
Citizen science is niet de enige manier waarop we de brug slaan naar de academische en/of wetenschappelijke
wereld. Histories inspireert ook master- en doctoraatsstudenten uit diverse opleidingen rond uiteenlopende
onderwerpen. In 2021 begeleidden we volgend thesis- en doctoraatsonderzoek:
\
		

Arwin Ralf (Erasmus University in Rotterdam): PhD-onderzoek in het kader van het Rapid
mutating Y-STR-project

\
		

Stefania Sasso (University of Tartu): PhD-onderzoek in het kader van het Merovinger DNAproject

\

Owyn Beneker (KU Leuven): PhD-onderzoek in het kader van het DNA Sint-Truiden-project

\
		
		

Pauline Leen, master Erfgoedstudies (UA): Exploring the intersections between genetic
genealogy, DNA and heritage studies. Advantages and disadvantages of connecting these
research fields (verwacht einde: augustus 2022)

Tot slot vermelden we nog ‘België in de Vaticaanse archieven pontificaat Pius XII 1939-1958’, een cultureel erfgoedproject
in samenwerking met de partners KADOC, CegeSoma, Algemeen Rijksarchief, FARO en Histories. Het is geen
burgerwetenschappelijk project maar wel een initiatief dat nieuwe bronnen voor de Belgische geschiedenis (ook) voor
erfgoedvrijwilligers toegankelijk zal maken. In 2021 werd door KADOC een medewerker aangeworven die in Rome op
zoek is naar informatie met betrekking tot België. Binnen het project zet Histories in op gebruiksvriendelijke valorisatie.
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SD E . Histories ontwikkelt samen met erfgoedvrijwilligers een digitale
strategische visie, zodat hun kennis en kunde meer verspreid wordt
Histories wil erfgoedvrijwilligers helpen om hun kennis en kunde zoveel mogelijk via digitale weg naar buiten te
brengen en te valoriseren. Daarbij zetten we enerzijds in op open data(banken) en anderzijds op samenwerking.
Eerder dan top-down ingewikkelde standaarden, methodieken en instrumenten op te leggen, kiezen we in overleg
met de gebruikers voor haalbare oplossingen die durven te verschillen naargelang de organisatie(context). Elke
vereniging ziet zich immers geconfronteerd met verschillende snelheden, behoeften en ambities. Die strategische
samenwerking trekken we ook door naar de thematische overzichtsdatabanken die we overerfden van onze
erflaters en een nieuwe plaats moeten geven binnen onze organisatie.

OD E.1 Histories verbetert de zichtbaarheid van erfgoedpraktijken door het actualiseren van de
geërfde databanken en websites

Voor wat betreft de LECA-databanken (reuzenkaart, feestenkaart en rituelendatabank) wordt – in afwachting van
een duurzamere verankering van de databanken in de digitale Histories-omgeving – vooral ingezet op het technisch
onderhoud en het actueel houden van de data. Voor de rituelendatabank werd de controle van de bestaande fiches
verdergezet en uitgediept en maakten we met inzet van beroepsinlevingsstagiaires Lise Ruts en Laura Hemelings
een aantal nieuwe fiches aan. Ook de feestendatabank werd op die manier deels geactualiseerd en onderdeel van
een aantal lopende begeleidingstrajecten zoals onder andere het ICE-traject rond de Sint-Antoniusvieringen. De
feestenkaart is in dit traject het platform om de verschillende vieringen die Vlaanderen telt letterlijk in kaart te
brengen en als bijlage te tonen in het borgingsdossier dat wordt opgemaakt. Het actualiseren van de reuzenkaart
kadert in het erfgoedzorgtraject rond de reuzencultuur ‘Rond de rokken van de reus’ dat Histories begeleidt. Samen
met de erfgoedgemeenschap, verenigt in Reuzen in Vlaanderen vzw, en lokale erfgoedpartners leiden we nieuwe
reuzen en reuzendragers naar dit instrument. Bij het actualiseren van zowel de reuzenkaart als de feestenkaart
rekenen we op de input van betrokken erfgoedgemeenschappen en traditiedragers, via een laagdrempelig online
registratieformulier worden feesten en reuzen toegevoegd. Om dit te faciliteren bieden we ondersteuning aan,
onder andere door een instructiefilmpje waarin stap voor stap wordt toegelicht hoe een reus kan toegevoegd
worden aan de reuzenkaart. Verder is er ook ondersteuning via mail of telefoon indien nodig mogelijk.

Via LECA, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen erfde Histories heel wat waardevolle databanken
en websites die verschillende erfgoedpraktijken in kaart brengen of ondersteunen. Met de overdracht aan Histories
wacht ons nu de uitdaging om deze instrumenten in te bedden vanuit een nieuwe, strategische visie op onze
digitale informatievoorziening. We zorgen niet alleen voor een technische upgrade of migratie van data, ook een
inhoudelijke update, uitbreiding en verbreding staan gepland. We werken daarbij stapsgewijs en maken per casus
de juiste beslissing.

In 2021 is na veelvuldig overleg (o.a. met het agentschap Onroerend Erfgoed en via consultatiecirkels) over de
toekomst van MEDEA beslist dat de vondstendatabank in 2022 elders onderdak krijgt. Momenteel worden alle
mogelijke scenario’s overlopen om die overgang mogelijk te maken. Histories blijft een partner in de valorisatie
van de vondstendata en bij de ondersteuning van metaaldetectoristen, maar het (technisch en financieel) beheer
wordt overgedragen naar een andere nog te bepalen instantie.

In 2020 werd na onderzoek de DNA-databank formeel terug overgedragen aan de vzw Familiekunde Vlaanderen. In
2021 gebeurde – na een grondige toekomstverkenning – hetzelfde met Ariadne en CADnamen. De bestuursorganen
van Familiekunde Vlaanderen en Histories zijn er immers van overtuigd dat het potentieel van deze databanken
beter tot haar recht komt binnen een vrijwilligerscontext.

OD E.2 Histories zet aan tot het duurzaam delen van digitale bronnen door erfgoedvrijwilligers te
ondersteunen bij de openstelling van hun data

Een tweede erfenis – het beheer van het online forum dat door Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen
werd opgezet – werd eveneens onder de loep genomen. Zeven jaar geleden was dit een innovatieve manier om
uitwisseling van informatie over het hele land te faciliteren. Ondertussen is de wereld veranderd en bestaat er
nieuwe en betere technologie zoals de zeer intens gebruikte Facebookgroep van Familiekunde Vlaanderen. Zelfs
in tijden van corona, hét moment waarop mensen zochten naar digitale alternatieven voor contact, bleek het
forum weinig aantrek te hebben. Daarom heeft Histories in overleg met Familiekunde Vlaanderen beslist om dit
instrument op 6 december 2021 stop te zetten.
Een derde erfenis van Familiekunde Vlaanderen, is de website Familiegeschiedenis.be. In het najaar van 2020
startten we samen met hen, het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en de Vlaamse Rijksarchieven een
actualiseringstraject. De website kende zowel een grafische als inhoudelijke herwerking, in samenwerking met
communicatiebureau Toech. Het vernieuwde platform werd in het voorjaar voorgesteld aan het publiek tijdens het
digitale Histories-event ‘Familiegeschiedenis vandaag en morgen’. Diverse experten lichtten er recente evoluties
toe met betrekking tot familiegeschiedenis. Na de herlancering van de website bleven we werken aan de verdere
optimalisatie van het platform met het oog op ondersteuning van (beginnende) genealogen. Zo werden er dit jaar
een nieuw verhaal, enkele artikels en een nieuw bronnendossier toegevoegd. Op die manier blijven we continu
ondersteuning bieden voor iedereen met interesse in het schrijven van een familiegeschiedenis.
De werking rond de artikelendatabank die Histories overerfde van Heemkunde Vlaanderen werd in 2019 al opgepikt
en breidde in 2020 sterk uit. Tijdschriften waarvan we het bestaan kenden, maar die nog niet in de databank
zaten, werden verder aangeschreven en aangespoord om deel te nemen. Dat leverde in 2021 ongeveer 7.000 extra
artikelbeschrijvingen op, waardoor de databank groeide tot 192.000 records. In de zomer werden na data-analyse
ook meer dan 10.000 fouten rechtgezet die ontstonden uit eerdere conversies van de data.
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Als onderzoeksgegevens enkel lokaal of niet duurzaam zijn opgeslagen blijft veel van het door de vrijwilligers
gerealiseerde monnikenwerk onzichtbaar voor onderzoekers of het grote publiek. Omwille van de kosten of de
vereiste technische en juridische kennis is het niet altijd haalbaar, noch gewenst om te verduurzamen of aan
grotere platformen deel te nemen. Maar wie de mogelijkheid wil verkennen om data meer open te stellen of uit te
wisselen, kan vrijblijvend de hulp inroepen van Histories.
Om budgettaire, organisatorische en strategische redenen verkozen we tot nog toe om dit niet te doen via een
project ‘van bovenaf’, maar door te sensibiliseren, door van onderuit te stimuleren via advies (bv. via infosessies,
handleidingen) en via begeleiding naar afstemming op gangbare erfgoedstandaarden en andere initiatieven
binnen de sector. Zo wordt binnen het lopende erfgoedzorgtraject van de schuttersgilden (OD B.2) gewerkt aan
een handleiding die vrijwilligersorganisaties zoals de gilden toelaat om de inventarisatie en ontsluiting van
schutterserfgoed, via de Vlaamse erfgoeddatabanken of een andere methodiek, mogelijk te maken.
Dergelijke toeleidende initiatieven blijven we nemen. Echter, onder invloed van onze ervaring met burgerwetenschappelijke projecten en de pandemie, zagen we in dat meer nodig is. Het werd immers pijnlijk duidelijk
dat sommige vrijwilligerswerkingen stilvielen door de digitale kloof en het gebrek aan verbinding en uitwisseling,
terwijl andere juist een boost kregen omdat ze toegang hadden tot online/digitale bronnen. Vrijwilligers bezaten
een goudmijn aan data maar die raakte moeilijk tot bij derden. Bovendien dreigde dataverlies omdat zowel het
vrijwilligersveld als de formaten zienderogen ‘vergrijzen’.
Reflectie en gesprekken met diverse actoren spoorden ons aan om nu toch versneld in te zetten op de registratie,
verduurzaming en uitwisseling van deze datasets. Ondanks het bestaan van meerdere bovenlokale databanken en
platformen, stelden we vast dat er geen enkel gemeenschappelijk instrument bestaat dat de onderzoekdatasets
die veelvuldig geproduceerd en gebruikt worden door vrijwillige onderzoekers centraal ontsluit. Andere vorsers
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en zelfs de collectiebeheerders zijn niet altijd op de hoogte van hun bestaan terwijl de inspanningen van één
vorser veelvuldig zouden kunnen renderen als een breder publiek hiervan op de hoogte was. Daarom zijn niet
alleen vrijwilligers maar ook onderzoekers en instellingen sterk vragende partij om die lacune te dichten met een
wegwijzer of ‘gouden gids’ naar dergelijke data en kennis. En de tijd dringt: zowel de vergrijzing als de digitale
kloof die het verenigingsveld zo typeren houden grote risico’s in. Als we dataverlies (door overlijden van de maker
of veroudering van formaten) willen voorkomen moeten we nu handelen en niet alleen een overzicht bieden maar
parallel daarmee ook onderzoeken hoe we datasets kunnen verduurzamen.
Gesterkt door deze gesprekken zetten we medio 2021 een netwerk van partners op rond CoDE-x: een initiatief dat
kwetsbare, moeilijk vindbare datasets opspoort over erfgoed in Vlaanderen van erfgoedvrijwilligers en -verenigingen
op en hen voorziet van metadata met verwijzing naar de databron. Behalve erfgoedvrijwilligers, collectiebeherende
instellingen en academische onderzoekers vonden we ook verschillende expertisepartners bereid om samen te
werken en ons te ondersteunen bij de technische en inhoudelijke uitvoering van het project. Samen dienden we een
subsidieaanvraag in voor de inhaalbeweging digitale collectiedata die echter niet gehonoreerd werd. Een tweede
aanvraag voor een subsidie als cultureel-erfgoedproject werd op 15 maart 2022 ingediend.
“Heemkunde West-Vlaanderen is ervan overtuigd dat erfgoed een meerwaarde krijgt door het stimuleren van
publieksontsluiting. Het vele werk door vrijwilligers opgemaakt, kan via dit project beter bekend worden. Op die
manier wordt het onderzoek naar de lokale geschiedenis veel beter.”
— Philippe Haeyaert, voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen

We hielden in januari 2022 al een eerste consultatiecirkel met alle partners om mee na te denken. Daarbij werden
de nood aan en de brede maatschappelijke meerwaarde van een overzicht opnieuw bevestigd. Om het traject van
cocreatie verder te zetten, identificeerden we deelaspecten waarover we met de partners in het project samen
zullen nadenken.
Tijdens de conceptfase onderzochten we mogelijke complementariteit en synergie met andere bestaande projecten
en platformen. Naast de databanken van de eerdergenoemde professionele partners, kwamen we ook op het spoor
van een initiatief van Familiekunde Vlaanderen over het opzetten van een zoekfunctie op bestaande datasets van
bidprentjes en rouwbrieven. Dit project wordt de komende jaren stapsgewijs opgeschaald vanuit het Waasland
naar de rest van Vlaanderen. Om de wisselwerking en afstemming met Familiekunde Vlaanderen te verzekeren en
hen te begeleiden zijn er tussen beide projectgroepen afspraken gemaakt.

OD E.3 Histories maakt erfgoedvrijwilligers mediawijzer door samen met hen digitale tools en
media te exploreren
Deze doelstelling is nieuw sinds medio 2020, maar zeer belangrijk. De coronacrisis leert ons dat digitale
geletterdheid meer dan ooit noodzakelijk is om als vereniging actief te kunnen blijven. We merkten tot ver in het
najaar dat vele verenigingen maar zeer traag en moeizaam de stap zetten naar digitale platformen om bijvoorbeeld
te vergaderen. Vrijwilligers die niet beschikken over de infrastructuur, vaardigheden of simpelweg geen goesting
hadden om digitaal te werken, dreigden geïsoleerd te geraken en de getroffen verenigingen uit te doven.
Omdat we ons er erg van bewust waren dat heel wat vrijwilligers de digitale context als bedreigend ervaren, zetten
we actief in op ondersteuning. In het voorjaar van 2021 organiseerden we vormingen rond online platformen
en online vergaderen. Daarnaast was er ook een vorming rond het opzetten van interactieve online vormingen.
Met Familiekunde Vlaanderen startten we een begeleiding op om vrijwilligers wegwijs te maken in BIDOC, een
geïntegreerd softwarepakket voor bibliotheekautomatisering (zie OD B.3). De KBOV maakten we wegwijs in een
digitaal bewaarbeleid.
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Zelf blijven we binnen Histories ook experimenteren met nieuwe digitale toepassingen zoals Padlet, Miro en
Jamboard. Daarbij vergelijken we steeds verschillende toepassingen en houden daarbij rekening met gebruiksgemak
voor en toepasbaarheid binnen (activiteiten met) onze gemeenschappen.
“We leerden aan de slag gaan met de html-editor op onze website: een leerrijke ervaring!
Histories maakt echt tijd voor helder advies op maat van erfgoedverenigingen.”
— Etienne Vanoirbeek, Heemkundige Kring van Sint-Truiden

SD F . Histories vervult een voorbeeldrol door haar waardengedreven
manier van werken
Histories neemt in het Vlaamse cultureel-erfgoedveld een centrale en daardoor zichtbare plek in. Hoe wij als
organisatie omgaan met onze middelen en onze mensen – gemeenschappen, personeel, partners, stakeholders
– straalt ook af op onze omgeving. Vanuit die voorbeeldrol houden we als dienstverlenende organisatie enkele
nauw met elkaar verbonden waarden hoog in het vaandel. Participatief, inclusief en collegiaal (samen)werken met
het oog op een duurzame werking zit verweven in alles wat we doen. Het maakt onlosmakelijk deel uit van onze
integere en open cultuur die we met overtuiging uitdragen.

OD F.1 Histories geeft erfgoedvrijwilligers een duidelijke stem door hen te laten participeren in
haar werking en in het maatschappelijk debat
Histories betrekt erfgoedvrijwilligers op uiteenlopende manieren bij alle aspecten van onze organisatie. Via onze
bestuursorganen (zie OD G.1) hebben ze een doorslaggevende stem in ons beleid en nemen ze soms extra taken
op (bv. Etienne Van de Kauter als penningmeester, Wivina De Bus als jurylid bij de aanwerving van een nieuwe
communicatieverantwoordelijke en als klankbord bij de opmaak van het communicatieplan, Ronny Debbaut als
redactielid van Tijd-Schrift). Daarnaast beschouwen we onze algemene vergadering als een pool van experten die
we ad hoc aanspreken rond diverse thema’s. Zo was Nadia Nsayi deelspreker op het event ‘Familiegeschiedenis
vandaag en morgen’, overlegden we in 2021 met alle leden die kennis hadden van het heemkundige veld over
hoe dit veld beter te bereiken en te versterken en bespraken we met Rombout Nijssen de ontwikkelingen in het
metaaldetectieveld.
Andere Histories-vrijwilligers nemen binnen onze bredere werking eveneens taken en verantwoordelijkheden op:
zoals bij de Jeugdbewegingen (Geertje Cools), de redactieraad van Tijd-Schrift (Jan De Meester), het (stopgezette)
forum (Nand Staes), Familiegeschiedenis.be (Thijs Dekeukeleire), de vertaling van het nog te verschijnen artikel
‘How can volunteers from a social vulnerable background get involved in a cultural heritage organisation?’ (Elly
Baus en Michael Windross) of Inclusive Museums (Margaux Fabris).
Dankzij de consultatiecirkels kunnen steeds weer nieuwe mensen meedenken en samen met ons zoeken naar
oplossingen voor diverse uitdagingen. In 2021 hebben we dit instrument vooral benut om zoveel mogelijk
verschillende stakeholders te betrekken bij de uitwerking van een visienota over metaaldetectie en de toekomst
van MEDEA. Verder gaan we participatief met vrijwilligers aan de slag in trajecten en initiatieven die we samen met
hen creëren (zoals begeleidingen, vorming en burgerwetenschapsprojecten). Actieve participatie door vrijwilligers
en respect voor hun kennis en kunde is zelfs een criterium voor Histories om al dan niet een partnerschap aan te
gaan met andere actoren.
Histories helpt erfgoedvrijwilligers ook om beter gehoord, gewaardeerd en geholpen te worden door derden,
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door met of namens hen deel te nemen aan overlegorganen waar ze alleen moeilijk of geen toegang toe krijgen.
Voorbeelden zijn het Verenigingsloket, de stuurgroep van Erfgoeddag en de klankbordgroep van Nieuwe Tijdingen,
overleg met het Rijksarchief of de consultatiecirkels erfgoedtijdschriften die tot doel hadden om de Vlaamse
overheid te informeren en te inspireren over het huidige en toekomstige beleid rond erfgoedtijdschriften.

fijnmazige ecosysteem van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. Eerder dan andere actoren als concurrentie
te beschouwen, geloven we in samenwerking vanuit complementariteit omdat synergie versterkend werkt. Zo telde
Histories in 2021 maar liefst 123 verschillende partners en waren we structureel en (vaak als trekker) betrokken
in de volgende partnerschappen:
\

OD F.2 Histories werkt inclusief door diversiteit en meerstemmigheid te omarmen
Histories is er voor en door alle soorten erfgoedvrijwilligers. Helaas participeren sommige (kansen)groepen zoals
vrouwen, etnisch-culturele minderheden, personen die in armoede leven of personen met een functiebeperking
minder in erfgoedvrijwilligerswerk. Ook de besturen van de meeste verenigingen in ons netwerk zijn, ondanks
inspanningen om die meer divers te maken, relatief homogeen. Dat neemt niet weg dat we ons blijven inspannen.
We werken aan inclusieve besluitvorming die alle perspectieven aan bod laat komen en ook rekening houdt
met de zogenaamde minderheidsstem. Die meerstemmigheid is niet alleen aan de orde binnen de formele
bestuursorganen, maar een rode draad doorheen de hele werking, wat zich onder meer vertaalt in een nieuwe,
zelfsturende organisatiecultuur.

Enkele acties uit 2021:
\

Het uitwisselingsproject Inclusive museums (zie OD C.2).

\
		

Nadia Nsayi gaf een korte lezing over dekolonisering op het event ‘Familiegeschiedenis vandaag
en morgen’.

\
		
		

Bij het actualiseren van de rituelen- en feestendatabank (zie OD E.1) hanteerden we een breed en
open perspectief. ‘Tradities in Vlaanderen’ in plaats van ‘Vlaamse tradities’ was het
uitgangspunt. Op die manier werden ook de rituelenfiches diverser ingevuld.

\
		
		

Het kwartetspel rond overgangsrituelen zet overgangsrituelen uit diverse culturen en religies in
de kijker en maakt ze op een speelse en laagdrempelige wijze toegankelijk voor Vlaamse
kinderen, ongeacht hun religie, socio-culturele en socio-economische achtergrond.

\

MamaMito dat meer vrouwen (én mannen) wil toeleiden naar familiekundig onderzoek.

“Dat de vrouwen in de stamboom eens in het zonnetje staan, zal vele vrouwelijke genealogen plezier doen.”
— Gina, MamaMito-deelneemster
De plannen voor de ontwikkeling van een nieuw educatief luik of pakket voor Familiegeschiedenis.be met als
invalshoek de snijlijn tussen familiegeschiedenis (stamboomonderzoek en familierituelen) en (historische) migratie
(en zelfs DNA-onderzoek), moesten we echter voorlopig opbergen omdat er geen geschikte beroepsinlevingsstagiair
kon gevonden worden.

OD F.3 Histories werkt constructief en solidair samen door goed af te stemmen en strategische
partnerschappen af te sluiten
Histories wordt regelmatig aangesproken als (expertise- of communicatie)partner in projecten (zie OD A.3 en
OD D.3), trajecten, vormingen en begeleidingen. Meestal omdat we de erfgoedvrijwilliger centraal zetten, we
een toegankelijke, hands-on aanpak voorstaan én een belangrijke (door)schakelfunctie vervullen binnen het
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‘Op handen gedragen’ met PARCUM en KADOC-KU Leuven rond processiecultuur

\
‘Erfgoed in de Praktijk’ met FARO, Herita, PARCUM, Stichting Open Kerken en het Davidsfonds
		
rond vormingen voor organisatoren van events
\
		
		
\

‘Buurten met Erfgoed’ met FARO, Herita, Erfgoedcel Brussel, CANON Cultuurcel, Mooss vzw,
EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – Vlaamse Overheid, Departement Omgeving), de
provincie Oost-Vlaanderen en Cera (zie OD D.2) rond erfgoededucatie
‘Erfgoedwijs’ met FARO en Herita rond KlasCement

\
		
		

‘Domeinnetwerk ICE’ met WIE, ETWIE, CAG, FARO, PARCUM en binnen Domein 3 met diverse
erfgoedcellen, PARCUM, KADOC-KU Leuven, Sportimonium, WIE, Huis van Alijn, Museum voor
Volkskunde Brugge en Bokrijk (zie OD A.3)

\
		

Werkgroep Privaatrechtelijke Archieven van de VVBAD: VVBAD, Letterenhuis, Cemper, ETWIE,
ADVN, FARO, Gemeentearchief Beveren, CAVA, AVG-CARHIF, VAI, AMSAB-ISG en PARCUM

Waar dienstverlening kan overlappen maken we graag goede afspraken (en goede vrienden) met derden, zodat ‘onze’
gemeenschappen maximaal ondersteund worden. Zo overlegden we in 2021 met verschillende actoren in functie
van kennismaking en afstemming. Bijvoorbeeld met FARO (formele afspraken rond bovenlokale dienstverlening),
met Cultuurloket (rond zakelijke vorming en adviesverlening), met Herita (kennismaking en praktische afstemming
rond o.a. de organisatie van regionale netwerkmomenten en een infosessie over aanvullende financiering), met
Archiefpunt (n.a.v. hun nieuwe beleidsplan) en De Federatie (kennismaking en campagne). Gesprekken met CAG
en PARCUM inspireerden dan weer onze eigen dienstverlening.
Waar mogelijk worden onze samenwerkingen en partnerschappen geformaliseerd. In de loop van 2021 werd
de overeenkomst tussen Heemkunde Vlaanderen en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience betreffende de
deponering van periodieke publicaties door heemkundige kringen tegen het licht gehouden. Niet alleen heeft
Histories andere doelstellingen, de overeenkomst bevatte hoe dan ook up-te-daten bepalingen. In het voorjaar
van 2022 wordt deze overeenkomst door beide partijen ondertekend.
In 2021 werd ook veelvuldig overlegd met het Huis Van Alijn en Bokrijk over onze gemeenschappelijke doelstelling
rond collectiebeleid. [N.B. deze doelstelling staat nog in de beheersovereenkomsten van de betrokken musea,
maar niet meer in de bijgestelde overeenkomst van Histories. Niettemin houden we ons aan deze eerder gemaakte
afspraak.] Dit resulteerde in de opstart van een lerend netwerk (zie OD A.2).
Medewerkers van Histories zijn tot slot ook vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, adviesorganen, stuur- en
klankbordgroepen. Voorbeelden zijn het overleg Landelijke Dienstverlenende Rollen, de stuurgroep van Erfgoeddag,
de klankbordgroep van het nodenonderzoek van FARO, de algemene vergaderingen van CEMPER en Trage Wegen,
de adviesraad van CAG en Vakmanschap&Erfgoed, de adviesraad Educatie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience en de adviescommissie Nieuwe Tijdingen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Voor wat betreft de
activiteiten binnen Folio maakten we de afspraak met de redactie van het tijdschrift Volkskunde dat een medewerker
van Histories dat ook namens hen mee opvolgt.
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OD F.4 Histories geeft prioriteit aan activiteiten die een blijvende impact hebben op onze
gemeenschappen en hun erfgoed
Wat we doen ontstaat uit een toekomstgerichte visie die tracht om het erfgoed, de vrijwilligers die ermee verbonden
zijn alsook de bronnen van hun erfgoedpraktijken en onze planeet veilig te stellen. Begeleidingen houden onze
gemeenschappen weerbaar (OD B.2) en mediawijs (OD E.3). Met het oog op een sterke verankering van de
resultaten (OD C.1) en een duurzame erfgoedzorg trekken we voluit de kaart van integraal werken (OD A.3).
Duurzaamheid betekent dagelijks bewuste keuzes maken. Dat zijn vaak niet de gemakkelijkste of de goedkoopste
keuzes. Niet elke dag zal even succesvol zijn, maar de wil is er en door continu te monitoren, te evalueren en bij te
sturen zetten we wel degelijk stappen vooruit. Hieronder (en in aanvulling op de in vorige jaarverslagen genoemde
initiatieven) enkele voorbeelden:
\

		

wordt hieraan doorgewerkt in functie van de verhuis naar een nieuwe locatie.

\
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Digitale duurzaamheid. Als nieuwe fusie-organisatie erfden we verschillende databanken en
websites die we zo goed mogelijk toegankelijk willen houden (OD E.1). Dat vraagt een
zorgvuldige aanpak en mogelijk ook migratie van informatie en bronnen. Zoals we dit ook
beogen voor onze erfgoedvrijwilligers (OD E.2) proberen we dit te doen op een (technisch en
juridisch) zo open mogelijke manier. Eind 2021 werd de hulp van meemoo ingeroepen voor een
traject dat moeten leiden naar een visie op open data bij Histories en het detecteren van
juridische beperkingen op content die we produceren. Dit traject is begin 2022 opgestart. Parallel
daarmee loopt een interne revisie van ons GDPR-beleid dat eveneens in 2022 moet afgerond
worden. Deze revisie behandelt zowel de interne implicaties van GDPR als de externe,
bijvoorbeeld op vlak van communicatie.

Het verder ontwikkelen en voortdurend bijsturen van onze processen en procedures, met o.a.:

		•
			

De opmaak van een ‘expertise-overzicht’ waarin elke collega kon aangeven welke
expertise die bezit en of men die al dan niet verder wil ontwikkelen

		•
			

De opmaak van een basissjabloon voor competentieprofielen dat rekening houdt met
onze fluïde zelfsturende werking

		•
			

De opmaak van een overzicht van diverse overleggen binnen de organisatie en de
introductie van ‘ronde tafels’ en ‘clusters’

		•
			

Het verder aanvullen van een personeelswebsite (voor het documenteren van
procedures)

		•
			

De creatie van een ‘moederbord’ waarin alle activiteiten van Histories staan opgelijst met
inbegrip van de cirkels, doelstellingen, verantwoordelijken, budgethouders enzovoort.

		•

De hervorming van de categorisering en prijzenpolitiek van ons vormingsaanbod

		•

Blijvende bijsturing van ons fluïde cirkelorganogram en de bijhorende rollen

		•
			

De invoer van een beoordelingsprocedure voor externe vragen voor
projectpartnerschappen

Geschoonde archieven van Heemkunde Vlaanderen

\
Bruikbare materialen die bij het verlaten van ons kantoor in De Zalm niet meer nuttig waren
		
werden eerst aangeboden aan het team en wat overbleef werd aan de kringloopwinkel
		
geschonken.
\

Het duurzaam aanbieden van opgenomen content (bv. vormingen) via onze website.

\
Zorg voor ons verleden. In 2021 eindigde de eerste inventarisatie en -schoningsfase van de
		
archieven op papieren drager van Heemkunde Vlaanderen en LECA. In september werd o.a.
		
door BIS-stagiair Joyce Rosseel gestart met de tweede fase: de opmaak van een
		
mappenstructuur waardoor informatie duurzamer en efficiënt in de organisatie wordt
		
opgebouwd. Ook in 2022 wordt hieraan voortgewerkt, o.a. met ‘trashdays’.
\
		
		
		
		
		
30

Fusie en herziening van onze bibliotheken. In 2021 leverde stagiaire ‘Informatiebeheer:
Bibliotheek en Archief’ Aricia Van de Wielle haar onderzoek op naar de fusie van de bibliotheken
van LECA en Heemkunde Vlaanderen. Bibliotheek- en archiefmaterialen die na revisie niet
meer binnen het collectieprofiel pasten, werden eerst aangeboden aan erfgoedorganisaties en
-instellingen en vervolgens aangeboden aan een antiquariaat. Na afloop van haar stage liep
het wiedproces van de voormalige LECA-bibliotheek traag maar gestaag verder. Ook in 2022
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SD G . Histories voert een kwaliteitsvol zakelijk beleid, zodat de
beschikbare middelen optimaal worden ingezet
Histories is na haar fusie een grote organisatie geworden in de cultureel-erfgoedsector. Histories kiest daarom
resoluut voor een integere werking en een gedegen zakelijk beleid. We doen dit o.a. door een goede planning,
regelmatige controle en evaluatie en de correcte naleving van procedures en codes. Over dit alles communiceren we
op een transparante manier. Met de invoering van zelfsturing binnen het team leggen we de verantwoordelijkheden op
de laagst mogelijke plaats, zonder de bevoegdheden en controlerende, adviserende, strategische en werkgeversrol
van de bestuursorganen te ondermijnen. Als organisatie in transitie blijven we voortdurend bijsturen en processen
en instrumenten verder integreren zodat onze werking nog efficiënter kan verlopen, we meer impact genereren en
nog meer ten dienste kunnen staan van de erfgoedvrijwilligers voor wie we werken.

OD G.1 De vzw Histories wordt deskundig en participatief bestuurd dankzij het naleven van de
principes van goed bestuur
In de tweede helft van 2020 en begin 2021 ging veel aandacht naar een vernieuwings- en verruimingstraject van het
bestuur en de algemene vergadering. Niet-actieve leden verlieten de vzw en er werd – volgens vooraf vastgelegde
principes – actief gezocht naar en overlegd met diverse mogelijke kandidaten. Dit zorgvuldige en tijdsintensieve
werk werd in maart 2021 bekroond met de toetreding van 12 talentvolle en deskundige mensen.
Eind 2021 was de algemene vergadering als volgt samengesteld: Patrick Anthoni, Daniel Bex, Bart Blomme, Luc
Chalmet, Annelies Coenen, Geertje Cools, Ronny Debbaut, Maite De Beukeleer, Wivina De Bus, Brecht Demasure,
Wilfried Devoldere, Felix Goossens, Janna Lefevere, Liesbeth Mensah, Rombout Nijssen, Nadia Nsayi,
Werner Peene, Annick Schramme, Steve Severeyns, Christine Sillis, Dries Tys, Tony Vaessen, Etienne Van de Kauter,
Marc Van den Cloot, Harry Vanderhenst, Pauline van der Zee, Laure Van Hoecke, Els Veraverbeke en Jolien Verroeye.
Het gaat om actieve erfgoedvrijwilligers uit de verschillende gemeenschappen van Histories vzw, aangevuld met
leden met een specifieke expertise die inzichten en contacten meebrengen uit de erfgoedsector en daarbuiten.
Voor hun expertise verwijzen we naar de korte biografieën op onze website. De algemene vergadering van Histories
vzw kwam in 2021 tweemaal digitaal samen.

In het begin van 2021 werd het bestuursorgaan versterkt met 5 nieuwe bestuurders die beantwoorden aan specifieke
vooraf bepaalde profielen. Medio 2021 namen we afscheid van voorzitster Sabine de Bethune omdat haar functie
als rechter bij het Grondwettelijk hof niet te verzoenen was met een bestuursmandaat. De leden verkozen om niet
overhaast te werk te gaan bij de aanstelling van een nieuwe voorzitter en eerst het debat te voeren over het profiel.
Wel werden enkele functies herschikt. Bijgevolg was het bestuursorgaan eind 2021 samengesteld uit de volgende
personen: Patrick Anthoni, Bart Blomme, Ronny Debbaut, Wivina De Bus, Dries Tys, Harry Vanderhenst, Etienne
Van de Kauter, Pauline van der Zee en Jolien Verroeye. Bart Blomme nam daarbij de fakkel van secretaris over van
Pauline van der Zee die ondervoorzitter werd en tot nader order de vergaderingen leidt. Etienne Van de Kauter bleef
penningmeester.
Het bestuur van Histories kwam het voorbije jaar 11 keer samen, waarvan één keer fysiek tijdens een zogenaamde
zomersessie. De nieuwe bestuurders werden toen een hele dag ingewijd in het ‘ABC van Histories’: onze
voorgeschiedenis, ons beleidsplan, onze financiën, onze zelfsturende werking enzovoort. Daarnaast werden ook de
belangrijkste nieuwe werven besproken. De overige vergaderingen verliepen dus online. Weerkerende onderwerpen,
naast actualiteiten en specifieke initiatieven, waren de aanstelling van nieuwe medewerkers, de verhuis van de
organisatie, de samenstelling van de bestuursorganen, het communicatietraject en de toekomst van MEDEA. Het
bestuur bepaalt, in nauwe samenwerking met de coördinator, het algemeen beleid en de strategie van Histories. De
helft van het bestuur bestaat uit actieve erfgoedvrijwilligers uit de diverse erfgoedgemeenschappen van Histories
vzw. De andere leden brengen specifieke expertise binnen (zoals communicatie, digitalisering, participatie en
diversiteit) of helpen ons om voeling te houden met belendende sectoren in de maatschappij (zoals de socioculturele sector, onroerend erfgoed, onderzoek en onderwijs).
Het komende jaar zal met inzet van een coach nog verder gewerkt worden aan een integere en open cultuur,
heldere rollen en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het bestuur
en het team. Zo zal er grondig en secuur gezocht worden naar een nieuwe voorzitter en zoeken we naar manieren
waarop het team en het bestuur met elkaar in interactie kunnen gaan. Ook de participatieve consultatiecirkels
worden verder uitgezet om nog meer mensen de kans te geven om bij te dragen aan de visievorming.

OD G.2 Histories voert een gezond financieel beleid via correcte procedures en regelmatige
controle
Het financieel beleid van Histories wordt vanuit het bestuur nauw opgevolgd door de penningmeester. Hij
rapporteert hierover aan de bestuursorganen en de coördinator aan de hand van de kwartaalcijfers.
De coördinator ziet binnen het team toe op de aanwending van de budgetten. In 2021 werd daartoe een nieuw
sjabloon in gebruik genomen voor de budgetopvolging. In deze cijferoefening worden de kostensoorten die
betrekking hebben op de hoofdactiviteiten van de vereniging, gekanteld toegewezen aan de kostenplaatsen
die uitvoerig werden beschreven in het vernieuwde beleidsplan. Via de analytische module in de boekhouding
biedt dat de medewerkers de mogelijkheid de uitgaven van hun projecten beter op te volgen en de verschillende
subsidiestromen apart te analyseren.
De dagelijkse boekhouding en de administratieve opvolging en uitvoering gebeurt door de zakelijke medewerker,
onder toezicht van de zakelijke lead en de coördinator. De penningmeester is beschikbaar bij vragen of problemen
en voert mee de gesprekken met de externe boekhouder en de externe accountant. Die laatste werd in 2021 na een
marktverkenning vervangen door Dorine Aneca.
Wat de financiële verrichtingen (van aanbesteding tot betaling) betreft, bestaat er een gedetailleerde schriftelijke
procedure met voldoende interne controle en met inachtneming van de principes inzake overheidsopdrachten.

Een kleine blijk van waardering
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OD G.3 Histories voert een dynamisch personeelsbeleid dat medewerkers responsabiliseert en
laat groeien

\

Lise Ruts \ ICE (van 7 december 2020 tot 6 juni 2021)

\

Jan Verstappen \ zakelijke werking (van 7 december 2020 tot 6 juni 2021)

Het belangrijkste kapitaal van onze organisatie is het gedreven en competente personeel dat er werkt. In totaal
was het gehele team van Histories het afgelopen jaar goed voor 14,2 VTE. Na een ontslag (omwille van de verhuis),
een pensionering en een aanwerving bestond het vaste team eind 2021 uit de volgende 11 personen waarvan 2
met arbeidsduurvermindering:

\

Joyce Rosseel \ archief - digitale mappenstructuur (van 6 september 2021 tot 6 maart 2022)

\

Yvon Eikenaar \ vrijwilligerswerking (van 22 september 2021 tot 15 maart 2022)

\

Laura Hemelings \ ICE (van 27 september 2021 tot 27 maart 2022)

\

Shari Huygebaert \ projecten (van 15 oktober 2021 tot 15 april 2022)

\

Anouk Hazelof \ MEDEA (van 9 november 2021 tot 9 mei 2022)

\

Rob Bartholomees \ Stafmedewerker (vanaf 1 september 4/5de)

\

Jan Geypen \ Stafmedewerker

\

Frauke Hens \ Zakelijk medewerker

\

Emmy Julliams \ Administratief medewerker

\
		

Maarten Larmuseau \ Senior wetenschappelijk onderzoeker
(vanaf 1 oktober halftijds i.p.v. voltijds)

\

Daphné Maes \ Consulent

\

Katelijne Nolet \ Projectcoördinator Medea

\

Frea Vancraeynest \ Stafmedewerker

\

Hendrik Vandeginste \ Consulent

\

Jan Verstappen \ Zakelijk medewerker

\

Eva Wuyts \ Coördinator

In 2021 werd ook werk gemaakt van verschillende aanwervingsprocedures. In mei werd een nieuwe voltijdse
communicatieverantwoordelijke aangetrokken maar die samenwerking werd in oktober beëindigd. De betrokken
medewerker kreeg een outplacementtraject aangeboden. We grepen deze ervaring en de veranderde arbeidsmarkt
aan om onze selectieprocedures te verbeteren waar mogelijk. Voor de aanwervingsprocedure voor een nieuwe
communicatieverantwoordelijke (die helaas geen geschikte kandidaat opleverde) en de opstart van procedures
voor de aanstelling begin 2022 van een projectmedewerker en 2 inhoudelijke medewerkers werkten we nauw
samen met Hudson.
De vaste ploeg werd via een open oproep en selectieprocedures aangevuld met 13 nieuwe talenten die via een
beroepsinlevingsstage (BIS) vaak hun eerste werkervaring opdeden of de kans grepen om hun carrière een nieuwe
wending te geven:
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\

Christopher De Keyser \ archief Histories (van 31 augustus 2020 tot 26 februari 2021)

\

Sander Milis \ MEDEA (van 14 september 2020 tot 26 februari 2021)

\

Charlotte Herbots \ communicatie (van 22 oktober 2020 tot 21 april 2021)

\

Thijs Dekeukeleire \ familiegeschiedenis.be (van 22 oktober 2020 tot 21 april 2021)

\

Lori Verhoeven \ MerovingerDNA (van 22 oktober 2020 tot 21 april 2021)

\

Zoë Hendrickx \ vrijwilligerswerking (van 7 december 2020 tot 6 juni 2021)

Tien van hen vonden onmiddellijk werk in de erfgoedsector, waarvan drie binnen Histories. Jan kreeg een
vervangingscontract van 6 maanden aangeboden om de moederschapsrust van een collega te overbruggen,
gevolgd door een nieuw tijdelijk contract. Laura start op 11 april 2022 als inhoudelijk medewerker en Anouk vervangt
vanaf mei 2022 een collega in moederschapsrust. Thijs blijft betrokken als vrijwilliger bij Familiegeschiedenis.be.
In 2021 werd sterk ingezet op het ontwikkelings- en begeleidingskader van (beroepsinlevings)stagiairs. We
ontwikkelden onder meer een onthaalbrochure, verbeterden en formaliseerden sollicitatie-, intake-, stage- en
exitprocedures, reflecteerden ad hoc en evalueerden periodiek over voorbije en lopende stages enzovoort.
Alle medewerkers en stagiairs werden aangemoedigd om zich bij te scholen. In totaal werden er (door minimaal
één medewerker) 34 verschillende opleidingen gevolgd over onderwerpen zoals communicatie, meerstemmigheid,
begeleidingstechnieken, diversiteit, digitale media, presenteren en zakelijk beheer (zie bijlage D). Daarnaast waren
er ook enkele (teambuildende) opleidingen gepland voor het hele team die – op één na – uitgesteld werden omwille
van corona.
Welzijn kreeg de nodige aandacht. Informatie (over psychosociale begeleiding en de beslissingen van de Nationale
Veiligheidsraad) werden gedeeld via de dienstmededelingen, de werkplek werd coronaveilig uitgerust (o.a. met
ontsmettingsgel en gescheiden routes), we verrasten het team meermaals met een bedankje, er was een digitaal
kerstfeestje en een apart Slack-kanaal voor de beroepsinlevingsstagairs zodat zij elkaar onderling beter konden
leren kennen en verder helpen, en er werd een Slack-kanaal ‘ergonomie’ opgericht waarin tips en oefeningen rond
voldoende bewegen, juiste zithouding en mentale veerkracht werden verzameld.
In 2021 volgde Frauke Hens een basisopleiding ‘Interne preventieadviseur – niveau 3’ en werd daarmee aangesteld
als interne preventieadviseur bij Histories. Na het volgen van deze opleiding werd er een initiële welzijnsaudit
opgemaakt volgens het DRBS-model. Dit document dient als basis voor het opstellen van het preventieactieplan
van 2022. In 2022 maken we nog werk van de aanstelling van een vertrouwenspersoon.
Evenwicht tussen werk en privéleven is evenzeer belangrijk in onze organisatie. Door corona werden onze drie
dagen telewerk noodgedwongen verruimd tot vijf. Vanaf 2021 werd ook een telewerkvergoeding ingevoerd. Want
ook na corona willen we een optimaal niveau van hybride werken blijven nastreven: met de juiste IT-infrastructuur
en met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze thuiswerkers.
Die visie rijmt met onze keuze voor een innovatief organisatiemodel van zelfsturing. In 2021 zijn we blijven schaven
aan onze interne werking (zie OD F.4).
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Er werd gestart met de uitrol van een CRM-systeem in samenwerking met Switch. Gedurende
het hele jaar werd er hard gewerkt aan het uitzuiveren en overzetten van de adresgegevens.
Door middel van vele gesprekken met de ontwikkelaar werd er ook hard gewerkt aan het
vormgeven van een operationeel en efficiënt systeem op maat voor onze organisatie. Daarmee
legde Histories als trekker in dit groepsverhaal ook een grote en stevige basis aan een systeem
op maat voor de hele sector.

Als nieuwe organisatie wil Histories haar werking en dienstverlening zo breed mogelijk bekend maken. We namen
daartoe al verschillende initiatieven in steeds veranderende omstandigheden.

\
		
		
		
		
		

Om te komen tot een communicatieplan kozen we voor externe begeleiding door een communicatiecoach (Sofie
Verhalle). Deze begeleiding ging van start in december 2020 en zal nog lopen tot het voorjaar van 2022. We kiezen
hierin voor een participatieve aanpak met de vaste inhoudelijke medewerkers om tot een gedragen visie rond
communicatie te komen. Het team ging in 2021 aan de slag in drie strategische en vier operationele sessies rond
communicatiedoelstellingen en doelgroepen om te komen tot praktische plannen en afspraken voor een heldere
communicatie.

Transparante interne communicatie vinden we evenzeer belangrijk omdat we werken met gemeenschapsgeld.
We doen dit bijvoorbeeld door ons beleidsplan en onze jaarverslagen te delen via onze website of een aparte
bestuurssite die we hebben opgezet voor de leden van onze algemene vergadering. Daarop vinden zij alle vergaderen beleidsdocumenten maar ook interne voortgangsrapporten. Het personeel ontvangt eveneens deze verslagen,
weliswaar zonder gevoelige (personeels-)informatie, en eind 2021 werd beslist om ook de leden van de algemene
vergadering (abstracts van) de bestuursverslagen te bezorgen.

OD G.4 Histories communiceert helder over haar werking en diensten via diverse dragers en
kanalen

In een volgende fase zal de input van het communicatietraject verwerkt worden in een poging om andere bestaande
‘geërfde’ websites en databanken (minstens deels) te integreren in een nieuw platform. Er zal verder onderzoek
gevoerd worden naar de behoeftes van erfgoedvrijwilligers om hier met de communicatie (en bij uitbreiding de
volledige werking) op te kunnen inspelen. Om op korte termijn een herhaling van de bevraging bij het beleidsplan
te vermijden, werd ervoor gekozen om de concrete invulling van dit onderzoek uit te stellen tot 2022. Parallel en
deels verbonden daarmee loopt een transitietraject voor Tijd-Schrift (zie OD C.1).
De aanwerving en daarna het vertrek van de communicatieverantwoordelijke had impact op het strategisch
traject en de operationele communicatieplannen. Een tweede procedure werd eind 2021 opgestart maar leverde
geen nieuwe collega op. Ook het aantrekken van beroepsinlevingsstagiairs met een communicatieprofiel vlotte
niet waardoor het traject trager en acties anders liepen dan gepland. Dit betekent niet dat we tijdelijk geen
communicatie-initiatieven meer nemen, wel integendeel. Enkele cijfers (zie bijlage E voor meer data):
\
		

In 2021 werden een aantal bestaande kanalen en instrumenten verder verbeterd en uitgebouwd.
Bij de Facebookpagina resulteerde dit in een toename van het aantal volgers met 26 procent.

\
		
		

Het bereik van de digitale nieuwsbrief kende ook een sterke groei (+ 17% abonnees), terwijl de
click-through rate (CTR) en open rate (OR) door 2021 nagenoeg stabiel bleven, respectievelijk
rond de 20 en 50 procent.

\
		

Er werden ook twee papieren mailings uitgestuurd naar alle verenigingen in ons adresbestand
met daarin een heldere omschrijving van onze dienstverlening.

\
		

Over heel 2021 lag het aantal unieke gebruikers van onze website bijna 70 procent hoger dan in
2020. De paginaweergaven lagen 40 procent hoger.

Andere vermeldenswaardige initiatieven die onze communicatie en identiteit moeten versterken zijn:
\
Er werd gezocht naar een fotograaf die ons kan helpen bij het aanleggen van een rechtenvrije
		
beeldbank.
\
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Er werd werk gemaakt van de aanmaak van huisstijldragers en promomateriaal zoals mapjes,
banieren en een promostand.

\

Er werd in zee gegaan met Studio GDM voor de ontwikkeling van een campagne (zie OD D.1).

\

Het hele team volgde een opleiding rond wervend schrijven.
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II. Aandachtspunten

III. Verhuis

Bij het afsluiten van de beheersovereenkomst met Histories vzw formuleerde de Vlaamse overheid vier
aandachtspunten.

Op 31 maart 2021 moest Histories vzw noodgedwongen De Zalm in Mechelen verlaten, en dat in volle coronatijd.
Bij gebrek aan een nieuw kantoor werd een deel van de inboedel alsook de maatschappelijke zetel ondergebracht
in Gent, na verlenging met één jaar van het huurcontract. Wanneer de pandemie het toeliet konden enkele collega’s
hier vergaderen of werken.

1. Meerjarenplan 2020-2023

De meerderheid van de teamleden (die over heel Vlaanderen en over de grens wonen) werkte echter quasi volledig
van thuis uit. Via digitale tools zoals Slack en Microsoft Teams hielden we zo goed als mogelijk contact met
elkaar. Verschillende plannen rond teambuildende activiteiten zoals een pensioenviering moesten telkens opnieuw
opgeborgen worden door de pandemie. Enkel één dag opleiding rond wervend schrijven kon doorgaan.

“Vertaal de intenties vóór 2020 in een concreet meerjarenplan 2020-2023, waarbij een globale visie op de
dienstverlening is opgenomen, gekoppeld aan concrete acties zodat het ambitieniveau van de organisatie duidelijk
is.”
Zie Jaarverslag 2020 en Beleidsplan 2020-2023.

2. Visie en communicatie
“Maak keuzes in functie van de globale visie en communiceer deze helder naar de brede erfgoedgemeenschap,
zodat de doelgroepen weten waarvoor Histories staat en wat de lokale dienstverlening via consulenten effectief
voor hen kan betekenen.”
Zie Beleidsplan 2020-2023 en OD G.4.

De zoektocht naar een nieuw kantoor voor alle medewerkers van Histories in Mechelen ging onverminderd voort
(o.a. plaatsbezoeken, deskresearch, aanspreken van contacten, overleg met de stad Mechelen, gesprekken met
architect), maar leverde tot nog toe geen betaalbare, geschikte formule op. Als voorlopige oplossing kwamen we
met de stad Mechelen overeen dat we één dag per week als team kunnen samenkomen in (de vergaderzalen van)
de Predikheren bibliotheek. Omwille van de coronamaatregelen doen we dit slechts actief sinds medio februari
2022.
De verplichte verhuis dwong ons als organisatie ook om bepaalde transitiegebonden zaken vast te pakken. In 2021
werd bv. voortgewerkt aan het schonen van de LECA-bibliotheek en hielp beroepsinlevingsstagiaire Joyce Rosseel
ons met ons digitaal documentbeheer en een nieuwe mappenstructuur. Beide trajecten lopen door in 2022 (zie OD
F.4).

3. Diversiteit
“Concretiseer de werking rond diversiteit in de werking van de organisatie.”
Inclusie is de tweede van vier waarden die Histories onderschrijft en uitdraagt (zie OD F.2).

4. Participatie
“Veranker de beoogde participatie van de brede erfgoedgemeenschap structureel in de besluitvormingsorganen
van de organisatie.”
Participatie is de eerste van vier waarden die Histories onderschrijft en uitdraagt (zie OD F.1). Dat vertaalt zich
in specifieke methodieken, fora en werkwijzen van onze organisatie (zoals de cocreatieve begeleidingstrajecten
of de selectiecriteria voor de deelname aan projecten van derden), in de inzet van consultatiecirkels en in onze
bestuursorganen waarin de helft van de zitjes voorbehouden is voor vrijwilligers (zie OD G.1).
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Bijlagen
BIJLAGE A\ Begeleidingen
Titel

Vlaamse Unesco-kandidatuur 2022

Titel

Gentse Feesten

Omschrijving

Stad Gent neemt het initiatief, samen met verschillende betrokkenen zoals de
pleinorganisatoren, om de Gentse Feesten te laten erkennen als immaterieel erfgoed.
Partners
Stad Gent en werkgroep (pleinorganisatoren, HvA, SA, STAM, AMSAB...)
Timing
15 april 2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Gent

Omschrijving

Een aantal erfgoedelementen hebben hun kandidatuur gesteld om het Vlaamse Unescodossier te worden van 2022. Ze rekenen op Histories voor advies en begeleiding bij de
opmaak van hun dossier.
Partners
CAG, PARCUM, WIE
Timing
15 maart 2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen/internationaal (Unesco)

Titel

Unesco-dossier Geelse Gezinsverpleging

Omschrijving

De Geelse Gezinsverpleging werd gekozen als Unesco-kandidatuur 2022. Momenteel wordt
het dossier voorbereid door Geelse spelers (OPZ, Stad Geel, Stuifzand) en ondersteund door
CJM, PARCUM en Histories. De deadline voor indiening van het dossier is eind maart 2022.
Partners
OPZ Geel, Stuifzand, SA Geel, Departement CJM, PARCUM
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen/internationaal (Unesco)

Titel
Omschrijving

Europees dossier Kermiscultuur

De kermiscultuur is al enige tijd erkend als immaterieel erfgoed in Vlaanderen. De
gemeenschap zet nu graag een stapje verder en wil gaan voor een Unesco-erkenning.
Frankrijk zal hier de trekker zijn in een multinationaal dossier. Samen met het
Departement CJM in Vlaanderen zal Histories dit inhoudelijk begeleiden. De voorziene
indiendatum van 15 maart 2021 werd gehaald en nu is het wachten op nieuws van Unesco.
Partners
Verdediging der Belgische Foorreizigers, Departement CJM
Timing
15 maart 2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
België/internationaal (Unesco)
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Titel

Gentse Feesten

Omschrijving

Na de erkenning als immaterieel erfgoed wordt ingezet op een vervolgtraject rond een aantal
borgingsacties zoals o.a. archivering van documentatie rond Gentse Feesten en
draagvlakacties rond de Feesten bij een breed publiek. In het najaar van 2021 werd hiervoor
het kader uitgewerkt.
Partners
duurzame ondersteuning
Timing
Halfjaarlijks overleg
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Gent

Titel

Gentse Feesten

Omschrijving

Na de erkenning als immaterieel erfgoed zijn er momenteel geen verdere begeleidingsacties
ingepland. Door de coronacrisis werden geen Floraliën georganiseerd maar wel een online
alternatief ‘Floraliën Talks’. Histories was hierbij betrokken en gaf een ‘talk’ rond het
erfgoedzorgtraject.
Partners
CAG
Timing
Halfjaarlijks overleg
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
Algemeen
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Gent
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Titel

Bloemencorso’s

Omschrijving

Na de erkenning van de bloemencorso’s als immaterieel erfgoed wordt er halfjaarlijks een
vergadering georganiseerd om de borgingsacties op te volgen. Histories leidt deze
vergaderingen in goede banen en geeft advies bij borgingsplannen. Thema’s in 2021 waren
duurzaamheid en uiteraard ook de rapportering voor CJM.
Partners
Corsonetwerk (Zundert, Loenhout, Wommelgem, Blankenberge, Sint-Gillis-Dendermonde)
Timing
Halfjaarlijks overleg (maart en november)
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
Algemeen
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen

Titel
Omschrijving

De Pelgrimstafel wil zich laten erkennen als immaterieel erfgoed. Dit erkenningstraject is
intussen positief afgerond (juli 2021).
Partners
PARCUM
Timing
15 april 2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Antwerpen

Titel
Titel

Norouzviering

Omschrijving

Traject richting erkenning van de traditie op Inventaris Vlaanderen voor immaterieel erfgoed.
Trekker is de Brusselse Norouz-gemeenschap maar er wordt gewerkt aan een groter
netwerk in Vlaanderen. De insteek is de maatschappelijke waardering en het respect voor een
‘buitenlands’ nieuwjaarsfeest.
Partners
CAG, De Centrale en HvA (documenteren en onderzoek)
Timing
Start: maart 2021 (maar traag door corona)
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen (Gent, Brussel)

Titel

Pelgrimstafel (Sint-Julianusgasthuis)

Omschrijving

Dit traject loopt al sinds 2015 en samen met o.a. PARCUM wordt werk gemaakt van
een erfgoedzorgplan voor deze traditie. De voorbereidingen voor een erkenningsdossier voor
de Inventaris Vlaanderen werden na een pauze waarbij de focus lag op de roerende collectie

en de uitbouw van een communicatiestrategie, weer opgepikt. Nu de erkenning een feit is,
worden nieuwe erfgoedplannen gesmeed, samen met Antwerpse erfgoedpartners.
Partners
PARCUM
Timing
2-3 digitale vergaderingen in 2021
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Antwerpen
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Pelgrimstafel (Sint-Julianusgasthuis)

Kerststalcultuur

Omschrijving

Langlopend zorgtraject rond de traditie van kerststallen. De Federatie van Kerststalvrienden
is de trekker in dit dossier maar het gaat heel erg moeizaam. In 2019 werd nog een
publieksactie opgezet om steun te vragen voor een erkenningsdossier richting inventaris.
In 2020 en 2021 werd er niet veel georganiseerd, omwille van de coronapandemie. Er waren
voorzichtige plannen om de kerststallenkaart verder uit te werken en zo het draagvlak te
vergroten. Maar in 2021 besliste de gemeenschap zelf om even dit traject on hold te zetten.
Voorlopig rondden we dit traject af tot wanneer de gemeenschap opnieuw aangeeft er verder
mee te willen gaan.
Partners
PARCUM, erfgoedcel Noorderkempen, erfgoedcel Waasland
Timing
2-3 vergaderingen in 2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen

Titel

Filmproject rond overgangsrituelen

Omschrijving

Project rond overgangsrituelen van De Batterie waar ze met 12-jarigen uit Brussel, Antwerpen
en Brugge gebruiken en tradities rond overgangsrituelen onderzoeken en met hen een
documentaire ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de verschillen en gelijkenissen van
overgangsrituelen in verschillende culturen. Histories levert inhoudelijke expertise rond
overgangsrituelen en zal ook twee workshops geven rond het thema in de scholen die
deelnemen, deze workshops dienen als de basis voor het onderzoek en de documentaire die
de kinderen gaan maken.
Partners
De Batterie (participatieve kunstpraktijk in Brugge), 3 scholen (Brugge, Brussel, Gent)
Timing
Januari 2021 (6 workshops, 2 in elke school)
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Brussel, Gent, Brugge
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Titel

Werkgroep ‘Jeugdbewegingen en erfgoed’

Omschrijving

Titel

De werkgroep werd verder gezet in 2021. Acties dit jaar: erkenning jeugdbewegingen als ICE
(zie ook hieronder), uitwisselen erfgoedwerking jeugdbewegingen, advies aan lokale
afdelingen op vraag en het uitwerken van aanbod rond jeugdbewegingserfgoed i.s.m.
werkgroep. De rol van Histories is het bijeenroepen en modereren van de werkgroep.
Partners
Jeugdbewegingen (aangesloten bij JOS), Geertje Cools (trekker)
Timing
Jaarlijks min. twee vergaderingen
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
Algemeen
Thema
Lokaal erfgoed
Locatie
Vlaanderen

Omschrijving

Titel

Titel

ICE-erkenning jeugdbewegingen in Vlaanderen

Omschrijving

Reuzencultuur - Calendrier des Géants

Histories helpt mee om de informatie en data van Vlaamse reuzenstoeten mee op te nemen
in de Calendrier des Géants. In 2021 bereidden we de gegevens voor voor de Caléndrier 2022.
We contacteerden hiervoor verschillende reuzenverenigingen en actualiseerden meteen ook
onze reuzenkaart.
Partners
Maison des Géants Ath, La Ronde des Géants (Fr.), reuzenverenigingen
Timing
Najaar 2021
Soort begeleiding Korte begeleiding
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen (België en Noord-Frankrijk)

Processies - traject ‘Op handen gedragen’

De werkgroep Jeugdbewegingen en erfgoed wil beginnen aan een begeleidingstraject om op
de Vlaamse Inventaris te geraken. In 2021 werkten we aan de voorbereidingen voor dit dossier
(in kaart brengen van de brede erfgoedgemeenschap, SWOT-analyse en uitwerken van een
publieksactie)
Partners
Jeugdbewegingen (aangesloten bij JOS), Geertje Cools (trekker)
Timing
Onderdeel van de werkgroepvergaderingen
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning, algemeen
Thema
Cultuur van alledag, lokaal erfgoed
Locatie
Vlaanderen

Omschrijving

Titel

Reuzencultuur - traject ‘Rond de rokken van de reus’

Titel

Schutterserfgoed - traject ‘Een schot in de roos’

Omschrijving

Langlopend ergoedzorgtraject om de reuzencultuur in Vlaanderen te borgen. Histories
begeleidt de koepelorganisatie Reuzen in Vlaanderen bij het bepalen van prioriteiten in hun
erfgoedzorgplan en ondersteunt bij de uitwerking van de acties. In 2021 kwamen volgende

Omschrijving

Langlopend ergoedzorgtraject om het schutterserfgoed in Vlaanderen te borgen. Het
historisch schutterswezen in Vlaanderen is erkend als ICE in Vlaanderen sinds de zomer
2019. In 2021 zetten we in op een aantal borgingacties (zie hieronder). Verder volgt Histories

thema’s aan bod: actualisering reuzenkaart, interne organisatie RiV, vergroten draagvlak
Partners
Reuzen in Vlaanderen
Timing
3-4 vergaderingen per jaar
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen
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Duurzame samenwerking tussen Histories, PARCUM en KADOC om processiecomités
te ondersteunen in de borging van hun processies. In 2021 werden volgende acties
opgevolgd: uitwerking ontmoetingsdag najaar 2021 (uitgesteld naar najaar 2022 door corona)
en de lancering van geactualiseerde inspiratiebrochure.
Partners
KADOC, PARCUM
Timing
Halfjaarlijkse afstemmingsvergadering
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning, collectie
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen

de werkgroep van de FVHS mee op en werd advies verleend voor de tweejaarlijkse
rapportering aan CJM.
Partners
Federatie Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS)
Timing
3-4 vergaderingen per jaar
Soort begeleiding Duurzame ondersteuning
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen
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Titel

Schutterserfgoed - inventarisatie schutterserfgoed

Omschrijving

Het erfgoedzorgplan zoals beschreven in het ICE-dossier wordt in 2021 uitgewerkt in een
paar concrete acties die door Histories ondersteund worden. Er zal ingezet worden op
communicatie, interne organsiatie (werkgroepen en informatiedoorstroom) en collectiebeheer
en -beleid. Vooral dat laatste zal een focus krijgen in het opzetten van een 			
inventarisatietraject van de roerende collectie met aandacht voor documentair erfgoed in het
Erfgoedregister.
Partners
FVHS en eventuele ondersteunende partners bij inventarisatie zoals erfgoedcellen
Timing
Start najaar 2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning, collectie
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen

Titel
Omschrijving

Voor de paardenprocessie in Hakendover loopt een begeleidingstraject richting een erkenning
als immaterieel erfgoed. De trekker in het traject is PARCUM, Histories verleent inhoudelijke
expertise rond feesten en sociale praktijken in dit traject. Voorziene indiendatum is 15 april
2022.
Partners
CAG, PARCUM
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Hakendover (Tienen)

Titel
Titel

Hanswijkprocessie Mechelen

Omschrijving

De Hanswijkprocessie in Mechelen onderzoekt momenteel of ze gaan voor een erkenning als
ICE. Er werd al wat telefonische toelichting gegeven, een concrete opstart plannen we in 2022.
Partners
Processiecomité Hanswijk
Timing
Start 2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Mechelen

Titel

Sint-Antonusvieringen

Omschrijving

Op vraag van een paar comités in Oosthove en Edegem werd een begeleidingstraject
opgestart. De bedoeling is om in de eerste plaats om een netwerk in Vlaanderen op te starten
en verder vorm te geven aan een breder erfgoedzorgplan in het kader van een erkenning als

immaterieel erfgoed van de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen. De trekker in het traject
is CAG, Histories verleent inhoudelijke expertise rond feesten en sociale praktijken in dit
traject. Ook werd de feestenkaart ingezet om de vieringen in kaart te brengen en verder vorm
te geven aan het dossier.
Partners
CAG, PARCUM
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag, lokaal erfgoed
Locatie
Vlaanderen
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Paardenprocessie Hakendover

Feestenworp Avelgem

Omschrijving

De Feestenworp in Avelgem is toe aan een nieuw concept, dit zou niet alleen een nieuwe
aanpak van de stoet (en bijhorend feestweekend) inhouden maar ook ruimte laten voor
interne reorganisatie. Het engagement van de bestaande ploeg neemt af en een aantal
sleutelfiguren in de organisatie hebben recent hun engagement stop gezet. Een breed
gedragen zorgplan kan dit opvangen. Histories wordt gevraagd om advies te geven in dit
traject dat getrokken wordt door erfgoedcel Zuidwest.
Partners
Erfgoedcel Zuidwest (trekker traject), stoetencomité
Timing
Najaar 2021
Soort begeleiding Klankbord/advies
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Avelgem

Titel

Cantustradities

Omschrijving

Op vraag van CEMPER wordt een verkennend traject opgezet rond het immaterieel erfgoed

van de cantustradities in een breder kader van de studententradities. Momenteel lopen
gesprekken om te kijken of en hoe dit traject uitgezet moet/kan worden. Vooral de moeilijke
publieke opinie rond studentengebruiken speelt ons parten.
Partners
CEMPER
Timing
2021 (opstartgesprekken)
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
ICE-erkenning
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen
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Titel

Strandbloemen

Omschrijving

Na de erkenning als immaterieel erfgoed werd aan de erfgoedgemeenschap (indiener:
erfgoedcel Kusterfgoed) geadviseerd om contact op te nemen met Histories om het dossier
bij te sturen en advies te verlenen rond concrete borgingsacties. Er werd een eerste
afstemmend gesprek georganiseerd met erfgoedcel Kusterfgoed: vooral rond draagvlak zal er
in 2022 nog een vervolgtraject worden opgezet.
Partners
Erfgoedcel Kusterfgoed
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Klankbord/advies
Erfgoedinsteek
Algemeen
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Kustregio

Titel

Cloudsysteem KBOV

Omschrijving

Begeleidingstraject bij de keuze en implementatie van een cloudsysteem bij de Koninklijke
Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen (KBOV) als manier om hun collectie goed te bewaren.
Partners
KBOV
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Korte begeleiding
Erfgoedinsteek
Collectie, digitaal/mediawijs
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Gent (Oost-Vlaanderen)

Titel

Participatieve actualisering van de cultuur van alledag-databanken

Omschrijving
Titel

Heemkundig Museum - Zolder

Omschrijving

DIt is een begeleidingstraject rond collectiebeleid op lange termijn. De gemeente besliste om
vanaf april 2021 het museum te sluiten. De collectie van de heemkundige kring en van de
gemeente moet op zoek naar herbestemming. Histories wil zoeken naar een gedragen verhaal
binnen de lokale gemeenschap.
Partners
Mijn-Erfgoed
Timing
2020-2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Collectie
Thema
Lokaal erfgoed
Locatie
Zolder

Titel

BIDOC-bibliotheekcatalogus FV

Omschrijving

Begeleidingstraject waarin de collega’s van Familiekunde Vlaanderen worden geholpen om in
de toekomst autonoom aan de slag te gaan met de eigen BIDOC-bibliotheekcatalogus.

Partners
Timing
Soort begeleiding
Erfgoedinsteek
Thema
Locatie
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BIDOC, FV
2021-2022
Begeleidingstraject
Collectie, digitaal/mediawijs
Genealogie, familiegeschiedenis
Vlaanderen

In het kader van de migratie van de LECA-databanken is ook een inhoudelijke actualisering
van de databanken voorzien. Voor de feesten- en reuzendatabank wordt hier een
samenwerking met traditiedragers voorzien in de vorm van een aangepast
begeleidingstraject. In 2021 werd dit kader uitgewerkt.
Partners
Traditiedragers
Timing
2021-2023
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Digitaal/mediawijs
Thema
Cultuur van alledag
Locatie
Vlaanderen

Titel

Digitalisering van de eigen knipselarchieven rond cultuur van alledag

Omschrijving

Partners

De vrijwilligersploeg van de KBOV engageert zich voor de komende twee jaar voor het
digitaliseren van de knipselarchieven rond cultuur van alledag-thema’s van Histories.
Resultaat is een volledig digitale dataset die door zowel de KBOV als door Histories bewaard
zal worden.
KBOV

Timing
Soort begeleiding
Erfgoedinsteek
Thema
Locatie

2021-2023
Begeleidingstraject
Collectie, digitaal/mediawijs
Cultuur van alledag
Vlaanderen
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Titel

Buurten met Erfgoed - Beersel

Omschrijving

Vierdelig coachingstraject dat gericht is op het opnieuw aanhalen en structureel verankeren
van de banden tussen lagere scholen en lokaal erfgoed. Leraren van de tweede graad van het
lager onderwijs werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en
natuurmedewerkers.
Partners
EGC PJZ, Gemeente
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Erfgoededucatie
Thema
Lokaal erfgoed
Locatie
Beersel

Titel

Titel

Erfgoedcrowdfunding Heemkundige kring Oostkamp

Omschrijving

Begeleiding van crowdfundingsproject binnen het project ‘Erfgoedcrowdfunding in de praktijk’
zodat het op het Geef om erfgoed-platform kan gelanceerd worden. Ondernomen acties:
opvolging opstart, uitwerking, communicatie en naverwerking van het lokale
crowdfundingsproject rond de aankoop, restauratie en ontsluiting van een portret van de
Oostkampse kunstenaar Valentin Henneman.
Partners
Growfunding
Timing
2021
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Algemeen
Thema
Varia, lokaal erfgoed
Locatie
Oostkamp

Buurten met Erfgoed - TA Lokeren
Titel

Erfgoedcrowdfunding Heilige Bloedprocessie

Omschrijving

Piloottraject dat gericht is op het aanhalen en structureel verankeren van de banden tussen
secundaire scholen en lokaal erfgoed. Leeerkrachten lbv en burgerschap van het derde jaar
technische werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed- en cultuurmedewerkers.
Partners
Stadsmuseums Lokeren, Erfgoedcel Waasland, Bib Lokeren, Dienst samenleving/diversiteit,
Timing
2019-2020
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Erfgoededucatie
Thema
Lokaal erfgoed
Locatie
Lokeren

Titel

Vrijwilligers rekruteren en motiveren - Haspengouw

Omschrijving

Het is niet eenvoudig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Jonge vrijwilligers aantrekken lijkt
nog moeilijker. En als je dan die witte raaf hebt gevonden: hoe hou je die dan aan boord?
Om in te spelen op die vragen bieden we het begeleidingstraject ‘Vrijwilligers rekruteren
en motiveren in lokale verenigingen en organisaties’ aan. Naast vorming, uitwisseling van

ervaring en goede voorbeelden, werken de deelnemers aan opdrachten. Op het einde van het
traject heeft iedereen een ruw plan voor vrijwilligersbeleid in de eigen vereniging.
Partners
Erfgoedcel Haspengouw
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Vrijwilligerswerking
Thema
Lokaal erfgoed
Locatie
Haspengouw
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Omschrijving

Begeleiding van crowdfundingsproject binnen het project ‘Erfgoedcrowdfunding in de praktijk’
zodat het op het Geef om erfgoed-platform kan gelanceerd worden. Ondernomen acties:
opvolging opstart, uitwerking, communicatie en naverwerking van het crowdfundingsproject
rond de editie 2022 van de processie.
Partners
Growfunding
Timing
2021-2022
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Algemeen
Thema
Varia, cultuur van alledag
Locatie
Brugge

Titel

Collectiebeleidsplannen samen met Huis van Alijn en Bokrijk

Omschrijving

Traject i.s.m. Huis van Alijn en Bokrijk, rond collectiebeleidsplannen. We werken aan het
vormen van een lerend netwerk om te kijken hoe we samen met erfgoedcellen

collectiebeleidsplannen kunnen opzetten. Daarnaast zetten we ook in op begeleiding op maat
van de betrokken collectiebeheerders.
Partners
Huis van Alijn, Bokrijk Museum, erfgoedcellen Leie-Schelde, Zuidrand en Leuven
Timing
2019-2023
Soort begeleiding Begeleidingstraject
Erfgoedinsteek
Collectie
Thema
Cultuur van alledag, lokaal erfgoed
Locatie
Mortsel, Deurle, Leuven
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BIJLAGE B \ Vormingen
Titel

Hoe verzamel je mondelinge herinneringen aan wagenmakerij?

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

We proberen binnen het project ‘onderzoek wagenmakerij’ verschillende pistes om
mensen toe te leiden tot bronnen die hen gegevens opleveren voor onderzoek naar
wagenmakers. In deze sessie geven we uitleg bij het gebruik van mondelinge
bronnen in het onderzoek.
19
Eén online webinar in MS Teams
Bisschop Chantal (CAG)
CAG en Histories
Algemeen oordeel was goed

Titel

Online vragenuurtje wagenmakerij

Inhoud

Deelnemers aan het project wagenmakerij kregen de kans om de vragen tijdens
hun onderzoek voor te leggen aan de groep. Op die manier kon men van elkaar
horen hoe andere deelnemers het hadden aangepakt.
6
Eén online vragensessie in MS Teams
Begeleiders: Griet Frère (CAG), Brecht Demasure (CAG), Hendrik Vandeginste
(Histories)
CAG en Histories
Evaluatieformulier nvt gezien informeel format.
Deelnemers gaven op het einde via de chat aan tevreden te zijn.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Online bijeenkomst ‘Je eigen onderzoek naar wagenmakerij’

Inhoud

Deelnemers aan het project wagenmakerij delen de resultaten van hun onderzoek
aan elkaar.
8
Eén online uitwisselingssessie in MS Teams
Begeleiders: Griet Frère (CAG), Brecht Demasure (CAG), Hendrik Vandeginste
(Histories)
CAG en Histories
Evaluatieformulier nvt gezien informeel format.
Deelnemers gaven op het einde via de chat aan tevreden te zijn.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers
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Titel

Podcast Merovinger DNA / De mysterieuze Merovingen vroeger en vandaag

Inhoud

Organisatie
Evaluatie door deelnemers

In deze nieuwe aflevering snuisteren we verder in de mysterieuze Merovingische
geschiedenis. Metaaldetectie, archeologie en levende geschiedenis kunnen elk op
hun eigen manier het verhaal van de Merovingische periode vertellen. Vier sprekers
delen hun perspectief op de Merovingen en archeologie.
1304
Eén online filmpje/podcast te vinden op het YouTube-kanaal Histories,
op de website van MerovingerDNA, spotify & andere podcastaanbieders
Kris Van Den Berge (Kredda Metaaldetectie), Rica Annaert (Onroerend Erfgoed),
Marc Dewilde (Spaenhiers), Bert Tessens (Merovingische levende geschiedenis)
Histories
nvt

Titel

Introfilmpje/handleiding reuzenwebsite

Inhoud

Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Actualisatie van de reuzenkaart: in het filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe
een nieuwe fiche aangemaakt kan worden of een bestaande fiche aangepast.
199
Eén online filmpje te vinden op het YouTube-kanaal van Histories en op de website
van Reuzen in Vlaanderen vzw
Gwendolyne Roggeman (Histories)
Histories
nvt

Titel

Filmpje: ‘Kennismaking met immaterieel erfgoed’

Inhoud

Algemene toelichting: wat is immaterieel erfgoed? Specifiek toegelicht vanuit
domein 3. Algemene intro over beleid, concept, overheidsinstrumenten... gekoppeld
aan call to action/zelf aan de slag met ICE
465
Eén online filmpje te vinden op het YouTube-kanaal en op de website van Histories
Frea Vancraeynest
Histories
nvt

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Deelnemers
Sessies

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers
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Titel

Vrijwilligers rekruteren en motiveren ook tijdens coronatijden

Inhoud

Vierdelig vormingstraject waarin je zelf aan de slag gaat. Naast vorming,
uitwisseling van ervaring en goede voorbeelden, werken de deelnemers aan
opdrachten. Op het einde van het traject heeft iedereen een ruw plan voor 			
vrijwilligersbeleid in de eigen vereniging.
12
Vormingstraject van vier online workshops in MS Teams
Daphné Maes
Histories
De helft van de deelnemers vulde het evaluatieformulier in. Ze waren ofwel heel
tevreden (66,67 %) of tevreden (33,33 %) . Quote van een deelnemer: ‘Het was
leerrijk. Het is duidelijk hoe we kunnen verbeteren.’

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Kotcafé stoeten en corona

Inhoud

De coronacrisis heeft een grote impact op de organisatie van stoeten. In het
kotcafé gaan we in op de maatregelen voor stoeten: wat mag en wat mag niet
van de Overheid? Ook inspireren we deelnemers door hen in contact te brengen
met inspirerende verhalen van collega-organisatoren.
36
Eén online kotcafé in MS Teams
Frea Vancraeynest (Histories), Lise Ruts (Histories), getuigenissen
stoetenorganisatoren
Histories
evaluatieformulier nvt gezien informeel format

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
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Online vergaderen met Google Meet: zet de digitale stap met je
erfgoedvrijwilligersvereniging!
In deze workshop begeleiden je we je stap voor stap in het gebruik van Google
Meet voor online vergaderingen. Je leert hoe je online vergaderingen organiseert
en leidt, hoe je gedragen beslissingen kan nemen en hoe je nadien online verslag
uitbrengt.
10
Eén online workshop in Google Meet
Pieter Commerman (Ludo)
Histories

Titel

Online vergaderen met Microsoft Teams zet de digitale stap met je
erfgoedvrijwilligersvereniging!

Inhoud

In deze workshop begeleiden je we je stap voor stap in het gebruik van Microsoft
Teams voor online vergaderingen. Je leert hoe je online vergaderingen organiseert
en leidt, hoe je gedragen beslissingen kan nemen en hoe je nadien online verslag
uitbrengt.
14
Eén online workshop in Google Meet
Pieter Commerman (Ludo)
Histories
Deze vorming werd samen geëvalueerd met die rond Google meet en Google
Zoom. 11 deelnemers vulden het evaluatieformulier in. 72,73 % was tevreden,
1 persoon (9,09 %) was heel tevreden, 1 persoon matig tevreden
en 1 persoon niet tevreden.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Online vergaderen met Google Zoom: zet de digitale stap met je
erfgoedvrijwilligersvereniging!

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

In deze workshop begeleiden je we je stap voor stap in het gebruik van Microsoft
Teams voor online vergaderingen. Je leert hoe je online vergaderingen organiseert
en leidt, hoe je gedragen beslissingen kan nemen en hoe je nadien online verslag
uitbrengt.
6
Eén online workshop in Google Meet
Pieter Commerman (Ludo)
Histories

Titel

Interactief, activerend online vorming geven

Inhoud

In deze workshop ontdekken de deelnemers hoe je ondanks de online afstand toch
op een interactieve manier vorming kan geven. De deelnemers leren hoe je stap
voor stap klassikale opleidingen omvormt naar online interactieve en activerende
leeromgevingen. De opleiding wordt gegeven via Zoom, maar er wordt ook
stilgestaan bij de mogelijkheden van MS Teams en Google.
12
Eén online workshop in Google Meet
Yves Willems (Ludo)
Histories
De vorming werd zeer positief geëvalueerd door de deelnemers op het einde van de
online vorming dmv een poll.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers
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Titel

Zorgen voor je verenigingsverhaal:
Tips voor een betere bewaring van de informatie van je vereniging

Titel

Workshops crowdfunding (sessies februari):
zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Inhoud

In deze vorming gaan we in op enkele maatregelen die de risico’s op verlies van
informatie beperken binnen de eigen vereniging. Dit gaat van praktische afspraken
tot informatiedragers die verouderd zijn, zoals videocassettes, enzovoort.
5
Eén online webinar in MS Teams
Hendrik Vandeginste (Histories) en Sophie Bossaert (Archiefpunt Vlaanderen)
Histories en Archiefbank Vlaanderen
Geen evaluatieformulier. Deelnemers gaven op het einde via de chat aan tevreden
te zijn.

Inhoud

Verdere begeleiding van erfgoedprojecten via twee workshops. Ondersteuning
inzake de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve
rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. Voldragen
projecten die passen binnen het concept van het platform worden gelanceerd op
het platform Geef om erfgoed.
15
Twee opéénvolgende online workshops in Zoom
Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)
Erfgoed in de praktijk / Growfunding / Cera

Titel

Infosessie crowdfunding (sessie januari):
zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Titel

Workshops crowdfunding (sessies maart):
zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Inhoud

Informatiesessie met uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden
uit de erfgoedsector. Gekoppeld aan Geef om erfgoed-platform.
24
Eén online infosessie in Zoom
Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)
Erfgoed in de praktijk / Growfunding / Cera

Inhoud

Verdere begeleiding van erfgoedprojecten via twee workshops. Ondersteuning
inzake de uitwerking van het projectidee, de netwerkanalyse, de participatieve
rewards, het budget, de looptijd en de communicatie van de campagne. Voldragen
projecten die passen binnen het concept van het platform worden gelanceerd op
het platform Geef om erfgoed.
13
Twee opéénvolgende online workshops in Zoom
Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)
Erfgoed in de praktijk / Growfunding / Cera
De workshops van februari en maart werden samen geëvalueerd.
Maar één deelnemer vulde het evaluatieformulier in. Hij was over de hele lijn heel
tevreden en was er volledig mee eens dat hij leerde hoe een projectidee uit te
werken en de voorbereiding van een campagne te starten. In het vervolg zullen we
de workshops op het einde van de sessie zelf evaluaeren.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
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Evaluatie door deelnemers

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Titel

Infosessie crowdfunding (sessie maart):
zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Inhoud

Informatiesessie met uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden
uit de erfgoedsector. Gekoppeld aan Geef om erfgoed-platform.
13
Eén online infosessie in Zoom
Frederik Lamote en Charlotte Brandsma (Growfunding)
Erfgoed in de praktijk / Growfunding / Cera
De sessies van januari en maart werden samen geëvalueerd.
4 deelnemers vulden het evaluatieformulier in en waren allen zeer tevreden over
de infosessie. Twee deelnemers suggereerden dat meer netwerking leuk zou zijn,
wat door het online gegeven natuurlijk minder is. Quote deelnemer: ‘Zeer eerlijke
info’.
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Evaluatie door deelnemers

Deelnemers
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Organisatie

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Meet & greet met rijksarchivaris Eddy Put (vanuit je kot)!

Inhoud

Voor iedereen die onderzoek doet naar lokale geschiedenis, genealogie of cultuur
van alledag is vroeger of later een bezoek aan het Rijksarchief aangewezen.
Tijdens deze meet & greet heeft elke ingeschrevene een kwartier om één-op-één
professioneel advies in te winnen. Rijksarchivaris van dienst is Eddy Put,
Waarnemend departementshoofd van de Vlaamse Rijksarchieven en Diensthoofd
van de dienst Digitalisering en Digitale Valorisatie (DIVA).
16
Verschillende opeenvolgende online meet & greet momenten in MS Teams
Eddy Put
RA & Histories
Positief
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Evaluatie door deelnemers
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Titel

Inhoud
Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Inhoud

Let’s get digital!
Hoe vormt u uw activiteit om naar een digitale activiteit?
Organisatoren van erfgoedactiviteiten inspireren elkaar en wisselen ervaringen uit.
42
Eén online sessie
Odette Petrink (Museum Plantin-Moretus), Robby Goovaerts (Davidsfonds Putte),
Birgit Ampe (Openbare Blibliotheek Brugge)
Erfgoed in de praktijk / FARO
/

Let’s get digital!
Hoe zet u uw erfgoedactiviteit(en) digitaal in de kijker?

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Facebook en Instagram onontbeerlijk zijn in uw communicatiemix om
Erfgoeddagactiviteiten in de kijker te zetten. Hoe pakt u het nu best aan? Krijg
concrete tips en creatieve voorbeelden.
123
Eén online sessie in Zoom
Kristof D’hanens (I Like Media)
Erfgoed in de praktijk / FARO
/

Titel

Let’s get digital! Hoe organiseert u een virusveilige Erfgoeddagactiviteit?

Inhoud

Het COVID Event Risk Model (CERM) biedt enkele handige paramaters die laten
zien hoe coronaproof uw Erfgoeddagactiviteit is.
95
Eén online sessie
/
Erfgoed in de praktijk / FARO
/

Deelnemers
Sessies
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Evaluatie door deelnemers

Titel

Online evenement: Familiegeschiedenis vandaag en morgen

Inhoud

Hoe ziet familiegeschiedenis er vandaag uit en hoe gaan we er morgen mee
aan de slag?Tijdens dit online evenement lichtten experten recente evoluties toe
in het domein, en Histories lanceert de vernieuwde website www.
familiegeschiedenis.be. Je ontdekte in de loop van de namiddag hoe
familiegeschiedenis zich verhoudt tot wetenschap, digitale technologie en onze
diverse samenleving.
241
Eén online webinar in MS Teams
Annelies Coenen (Rijksarchief), Maarten Larmuseau (Histories en KU Leuven),
Peter Eyckerman (Familiekunde Vlaanderen), Nadia Nsayi (MAS),
Luc Chalmet (Familiekunde Vlaanderen) en Diane De Keyzer
Histories
Positief

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Titel

Te herbekijken filmpjes online evenement:
Familiegeschiedenis vandaag en morgen

Inhoud

Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Hoe ziet familiegeschiedenis er vandaag uit en hoe gaan we er morgen mee
aan de slag?Tijdens dit online evenement lichtten experten recente evoluties toe
in het domein, en Histories lanceert de vernieuwde website www.
familiegeschiedenis.be. Je ontdekte in de loop van de namiddag hoe
familiegeschiedenis zich verhoudt tot wetenschap, digitale technologie en onze
diverse samenleving.
2270
Zeven filmpjes van online presentaties tijdens het online evenement te bekijken op
het YouTube-kanaal van Histories
Annelies Coenen (Rijksarchief), Maarten Larmuseau (Histories en KU Leuven),
Peter Eyckerman (Familiekunde Vlaanderen), Nadia Nsayi (MAS), Luc Chalmet
(Familiekunde Vlaanderen) en Diane De Keyzer
Histories
nvt

Titel

100 procent zeker dat er geen asbest zit in je erfgoedcollectie?

Inhoud

Asbest komt in zeer veel gedaantes voor, ook in erfgoedcollecties. Tijdens deze
vorming zoomen we in op wat asbest juist is en hoe je met asbest kan omgaan.
15
Eén online webinar
Peter Loockx (ETWIE)
Histories & ETWIE
Positief

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers
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Titel

Opname webinar
‘100 procent zeker dat er geen asbest zit in je erfgoedcollectie?’

Titel

Hoe doe ik historisch onderzoek naar doodsoorzaken en epidemieën?

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Asbest komt in zeer veel gedaantes voor, ook in erfgoedcollecties. Tijdens deze
vorming zoomen we in op wat asbest juist is en hoe je met asbest kan omgaan.
208
Opname van online webinar te herbekijken op het YouTube-kanaal van Histories
Peter Loockx (ETWIE)
Histories & ETWIE
Positief

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Wegwijs maken in wat het onderzoek inhoudt, waar de bronnen zitten en al enige
vertrouwdheid met bronnen maken.
16
Eén sessie te Antwerpen
Isabelle Devos en Sarah Heynssens (Vakgroep Geschiedenis, Ugent)
Histories, SOS Antwerpen
6 respondenten: 5 tevreden, 1 heel tevreden

Titel

Introductiefilmpje ‘100 procent zeker dat er geen asbest zit in je erfgoedcollectie?’

Titel

Hoe maak je digitale kaarten in Quantum GIS voor je historisch onderzoek?

Inhoud

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Facebook en Instagram onontbeerlijk zijn in uw communicatiemix om
Erfgoeddagactiviteiten in de kijker te zetten. Hoe pakt u het nu best aan? Krijg
concrete tips en creatieve voorbeelden.
85
Eén introductiefilmpje op het YouTube-kanaal van Histories
Peter Loockx (ETWIE)
Histories & ETWIE
Positief

Titel

MamaMito: een tussentijdse balans

Inhoud

Heb je het voorbije jaar deelgenomen aan het burgerwetenschappelijk initiatief
MamaMito? Dan was je een van de duizenden die de eigen moederlijke stamlijn
heeft opgesteld. Voor de meeste deelnemers bood het onderzoek een nieuwe –
meer ‘vrouwelijke’ – kijk op de eigen afkomst. Maar het zijn vooral de gevonden
verwantschappen onder de deelnemers die hun belang hebben voor biologisch en
genetisch onderzoek.
620
Eén online webinar, te herbekijken enkel voor wie inschreef
Maarten Larmuseau (Histories)
Histories
Positief

Na de vorming ‘De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale
geschiedenis’ werd vaak opgemerkt dat men ook zelf digitale kaarten wil kunnen
maken zoals in de cursus: het koppelen van een databank aan een digitale kaart,
zodat men telkens andere parameters kan tonen (bijvoorbeeld kwaliteit van grond,
bezitsstructuren, soort gebruik van land,…). Quantum Gis lijkt een interessant
middel hiertoe. In 2021 willen we minstens op 1 locatie in 2 opeenvolgende sessies
het instrument toelichten om te kunnen gebruiken in lokaal historisch onderzoek.
15
Eén sessie te Herentals
Wim van Hout
Histories en Kempens Karakter
8 deelnemers vulden het evaluatieformulier in, 1 persoon was niet tevreden.
Hoe dan ook nood aan bijkomende opvolging.

Inhoud

Deelnemers
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Evaluatie door deelnemers

Deelnemers
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Evaluatie door deelnemers

Titel

Basisworkshop objectfotografie ‘Één beeld zegt meer dan duizend woorden

Inhoud

Basisworkshop objectfotografie om erfgoedobjecten uit de erfgoedcollectie zo
optimaal mogelijk in beeld te brengen voor registratie, maar ook voor
communicatie en publiekswerking.
28
5 sessies gepland in Dilbeek, Sint-Niklaas, Waregem, Hasselt en Antwerpen.
Laatste twee moesten worden uitgesteld wegens corona.
Charles Strijd
Erfgoed in de Praktijk
11 deelnemers vulden het evaluatieformulier in. 63,64 % was tevreden, 27,27 % was
heel tevreden, 1 persoon (9,09 %) was matig tevreden. Quote deelnemer:
‘Nogmaals dank voor de aangenaam gebrachte boeiende workshop’.
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Titel

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Organisatie

Het DNA van de Merovingen:
Wat betekent een Merovingisch grafveld in Koksijde vandaag nog voor ons?
Ben je benieuwd naar wie de Merovingen waren die in 2017 onverwacht werden
ontdekt bij de opgravingen in Koksijde? Wil je weten wat Merovingen en het
genetisch onderzoek van het Koksijdse grafveld vandaag nog voor ons betekenen?
Ontdek het tijdens deze conferentie.
195
Eén studiedag te Koksijde
Rica Annaert (Onroerend Erfgoed), Anton Ervynck (Onroerend Erfgoed), Marc
Jacobs (UAntwerpen), Maarten Larmuseau (Histories, KULeuven en UAntwerpen),
Alexander Lehouck (Abdijmuseum Ten Duinen), Rachel Spros (VUB), Frans Theuws
(Universiteit Leiden), Dirk Vanclooster (Abdijmuseum Ten Duinen), Olga Van Oost
(FARO)
Histories, Abdijmuseum en stadsbestuur Koksijde

Titel

Te herbekijken filmpjes online evenement: Het DNA van de Merovingen:
Wat betekent een Merovingisch grafveld in Koksijde vandaag nog voor ons?

Inhoud

Ben je benieuwd naar wie de Merovingen waren die in 2017 onverwacht werden
ontdekt bij de opgravingen in Koksijde? Wil je weten wat Merovingen en het
genetisch onderzoek van het Koksijdse grafveld vandaag nog voor ons betekenen?
Ontdek het tijdens deze conferentie.
743
8 filmpjes van online presentaties tijdens het online evenement te bekijken op het
YouTube-kanaal van Histories
Rica Annaert (Onroerend Erfgoed), Anton Ervynck (Onroerend Erfgoed), Marc
Jacobs (UAntwerpen), Maarten Larmuseau (Histories, KULeuven en UAntwerpen),
Alexander Lehouck (Abdijmuseum Ten Duinen), Rachel Spros (VUB), Frans Theuws
(Universiteit Leiden), Dirk Vanclooster (Abdijmuseum Ten Duinen), Olga Van Oost
(FARO)
Histories, Abdijmuseum en stadsbestuur Koksijde

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Organisatie

Titel

Infosessie crowdfunding:
zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject

Inhoud

Informatiesessie met uitleg over crowdfunding, gespekt met heel wat voorbeelden
uit de erfgoedsector. Gekoppeld aan Geef om erfgoed-platform.
28
Eén online infosessie in Zoom
Tine Marguillier (Growfunding)
Erfgoed in de praktijk / Growfunding / Cera
4 deelnemers vulden het evaluatieformulier in. 3 waren tevreden, 1 matig tevreden.
Enige opmerkingen waren dat het geluid iets luider kon en dat het spreektempo
hoog lag.
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Evaluatie door deelnemers
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Titel

Train de trainer Buurten met Erfgoed

Inhoud

In dit train-de-trainer-traject leren we trekkers en initiatiefnemers een
volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en effectief op te starten, zodat
het kan uitmonden in schoolactiviteiten op Erfgoeddag 2022.
16
Twee studiedagen in 2021 te Brussel, nog een online en fysiek terugkommoment
in 2022
Chris Ferket (Bamm), Hildegarde Vangenechten (FARO), Daphné Maes (Histories)
Jürgen Loones (Departement Omgeving)
Stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories,
Bamm en Provincie Oost-Vlaanderen.
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Titel

De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie
Evaluatie door deelnemers

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de
Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch
onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met
de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen.
28
Twee dezelfde sessies op dezelfde dag te Aartselaar
Hendrik Vandeginste (Histories)
Histories en Heemkundige Kring Aartselaar
9 respondenten: 7 heel tevreden, 2 tevreden

Titel

Webinar aanvullende financiering voor erfgoedverenigingen

Inhoud

Een online webinar om erfgoedverenigingen en erfgoedvrijwilligers op weg te
zetten bij hun zoektocht naar aanvullende financiering. Naast een overzicht
van de verschillende beschikbare instrumenten voor aanvullende financiering,
krijgen de deelnemers ook een samenvatting van het onderzoek naar de
betalingsbereidheid van Vlamingen voor onroerend erfgoed alsook een voorstelling
van het Geef om erfgoed-platform en een geslaag crowdfundingsproject.
Daarnaast wordt ingegaan op welke dienstverling op zakelijk, juridisch en
financieeel vlak kan aangeboden worden door Cultuurloket.
26 en 44 hebben de opname op het YouTube-kanaal van Histories bekeken
Eén online webinar in MS Teams
Tom Styns (Herita), Daphné Maes (Histories), Annemie Verlinden (Cultuurloket)
Histories en Herita
8 deelnemers vulden het evaluatieformulier in, 50 % was heel tevreden, 37,50
% tevreden en 12,50 % (1 persoon) matig tevreden. Quote deelnemer: ‘Ons
museum verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie. Voor ons is dat de
gelegenheid om ons verhaal te optimaliseren, zowel naar inhoud als presentatie.
Daarvoor hebben we veel geld nodig. Via deze webinar leerden we meerdere
mogelijkheden kennen’.
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Titel

Studie-en netwerkdag Op handen gedragen

Titel

Podcast Inspirerende Erfgoedpraktijken: De Reuskens van Borgerhout

Inhoud
Sessies
Sprekers
Organisatie

Tweejaarlijkse studie-en netwerkdag rond processiecultuur.
UITGESTELD door coronaperikelen, nieuwe datum wordt 16/10/2022
Julie Aerts (PARCUM), Peter Heyrman en Joris Colla (KADOC-KU Leuven)
Histories, PARCUM, KADOC-KU Leuven en Erfgoedlab

Inhoud

Titel

MEDEA: Workshop Zoekrallies

Inhoud

Samenkomst internationale spelers rond het thema van zoekrallies door
detectoristen georganiseerd
28
Eén online workshop
Mikkel Kieldsen: Viborg Museum, Suzy Thomas: Helsinki Uni, Michael Lewis:
Portable Antiquities Scheme/British Museum, Emily Freeman: Treasure Trove
Scotland
Histories/MEDEA en VUB

In de podcastreeks ‘Inspirerende Erfgoedpraktijken’ gaan we in gesprek met
erfgoedvrijwilligers die tijdens de pandemie creatief en innovatief uit de hoek
komen om hun erfgoedpraktijken te kunnen beleven. In deze aflevering wordt Koen
Lamberts, vrijwilliger bij de Reuzen vzw geïnterviewd. Via uiteenlopende
activiteiten en evenementen werken ze elk jaar toe naar een grote reuzenstoet in
Borgerhout waarbij de vier Reuskens centraal staan. Via erfgoed worden
verschillende generaties betrokken en verbonden. Ook afgelopen jaar, in tijden van
corona, is het gelukt om de Reuskens levendig te houden onder de inwoners. Koen
vertelt hoe ze dat gebolwerkt hebben.
144
Online te beluisten podcast op YouTube-kanaal Histories, op Spotify en anchor
Koen Lamberts (Reuskens van Borgerhout), Zoë Hendrick (Histories)

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Organisatie

Titel

Slim aan de slag met schoolerfgoed sessie 3:
Schoolerfgoed beheren en valoriseren met vrijwilligers

Inhoud

Is de uitbouw van een vrijwilligerswerking de sleutel om schoolerfgoed duurzaam
te beheren en te valoriseren? Hoe kan een school dit op een planmatige manier
aanpakken, in samenwerking met erfgoedorganisaties? Hoe kan men vrijwilligers
rekruteren, motiveren en opleiden? Maak kennis met de ervaringen van de
scholen die deelnamen aan de proeftuin ‘Iedereen archivaris’ van Slimerfgoed en
ontdek uit de eerste hand hoe vrijwilligers aan de slag gingen in het HeiligGrafinstituut Turnhout.
48
Eén sessie te Turnhout
Dries Horsten (Heilig Graf), Ria Christens (Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee),
Cor Vanistendael (Erfgoed Noorderkempen), Joris Colla (KADOC-KU-Leuven),
Thomas Ceusters (Stuifzand), Daphné Maes (Histories)
Heilig Graf Turnhout, Heilig Graf Turnhout - Archief en Collectie, Histories VZW,
Erfgoed Noorderkempen , Erfgoedcel k.ERF
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Deelnemers
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Titel

Podcast Inspirerende Erfgoedpraktijken: De grote omslag naar digitaal
vrijwilligerswerk bij Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas

Inhoud

In de podcastreeks ‘Inspirerende Erfgoedpraktijken’ gaan we in gesprek met
erfgoedvrijwilligers die tijdens de pandemie creatief en innovatief uit de hoek
komen om hun erfgoedpraktijken te kunnen beleven. In deze aflevering wordt Luc
Chalmet, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas,
geïnterviewd. Een aantal jaar geleden maakten ze een digitale omslag in
deze vrijwilligersorganisatie. Tijdens deze tweede aflevering zullen we dieper
ingaan op de succesvolle vrijwilligerswerking vanuit hun kot.
117
Online te beluisten podcast op YouTube-kanaal Histories, op Spotify en anchor
Luc Chalmet (Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas), Zoë Hendrick
(Histories)
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Titel

Podcast Inspirerende Erfgoedpraktijken: Heemkundige Kring Wissekerke zorgt
voor verbinding tijdens corona met Courantje

Inhoud

In de podcastreeks ‘Inspirerende Erfgoedpraktijken’ gaan we in gesprek met
erfgoedvrijwilligers die tijdens de pandemie creatief en innovatief uit de hoek
komen om hun erfgoedpraktijken te kunnen beleven. Deze maand vertelt Dirk
Gorrebeeck van Heemkundige Kring Wissekerke hoe ze de lokale bevolking hebben
weten te bereiken, verbinden en amuseren door met een tiental lokale verenigingen
een onderhoudend krantje te maken: ‘ons Cruybeeks Courantje’.
63
Online te beluisten podcast op YouTube-kanaal Histories, op Spotify en anchor
Dirk Gorrebeeck (Heemkundige Kring Wissekerke), Zoë Hendrick (Histories)
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Permanent aanbod van vroegere vormingen
Titel

Inhoud

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Familiegeschiedenis.be: stap voor stap
Stap 1: Het geheugen
Schrijf je een familiegeschiedenis, dan begin je het best bij jezelf en je familieleden.
In dit filmpje voelt Annabelle Van Nieuwenhuyse het geheugen aan de tand door
samen met haar grootmoeder in het familiearchief te snuisteren.
553
Educatief filmpje op familiegeschiedenis.be en YouTube-kanaal Histories te
bekijken
Annabelle Van Nieuwenhuyse
Histories vzw, Familiekunde Vlaanderen vzw, Instituut voor Publieksgeschiedenis
(IPG, Universiteit Gent), Algemeen Rijksarchief.

Titel

Familiegeschiedenis.be: stap voor stap
Stap 2: Gedeelde kennis

Inhoud

Schrijf je een familiegeschiedenis, dan kan je zoeken op het internet naar nuttige
websites en online bronnen. In dit filmpje bezoekt Annabelle Van Nieuwenhuyse
de Gentse stadsbibliotheek om samen met historicus Christophe Verbruggen de
website van het Algemeen Rijksarchief te verkennen.
226
Educatief filmpje op familiegeschiedenis.be en YouTube-kanaal Histories te
bekijken
Annabelle Van Nieuwenhuyse, Christophe Verbruggen (Ugent)
Histories vzw, Familiekunde Vlaanderen vzw, Instituut voor Publieksgeschiedenis
(IPG, Universiteit Gent), Algemeen Rijksarchief.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Titel

Familiegeschiedenis.be: stap voor stap
Stap 3: Naar het archief

Inhoud

Schrijf je een familiegeschiedenis, dan kan je in archieven op zoek naar de
geheimen van je voorouders. In dit filmpje maakt Jimmy De Souter van
Familiekunde Vlaanderen Annabelle Van Nieuwenhuyse wegwijs in het FelixArchief
in Antwerpen.
324
Educatief filmpje op familiegeschiedenis.be en YouTube-kanaal Histories te
bekijken
Jimmy De Souter (Familiekunde Vlaanderen), Annabelle Van Nieuwenhuyse
Histories vzw, Familiekunde Vlaanderen vzw, Instituut voor Publieksgeschiedenis
(IPG, Universiteit Gent), Algemeen Rijksarchief.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Titel

Familiegeschiedenis.be: stap voor stap
Stap 4: Gegevens bewaren en presenteren

Inhoud

Schrijf je een familiegeschiedenis, dan kan je alle gevonden informatie over je
familie digitaal noteren, bewaren én presenteren. In dit filmpje introduceert Jimmy
De Souter van Familiekunde Vlaanderen Annabelle Van Nieuwenhuyse tot het
programma Aldfaer.
311
Educatief filmpje op familiegeschiedenis.be en YouTube-kanaal Histories te
bekijken
Jimmy De Souter (Familiekunde Vlaanderen), Annabelle Van Nieuwenhuyse
Histories vzw, Familiekunde Vlaanderen vzw, Instituut voor Publieksgeschiedenis
(IPG, Universiteit Gent), Algemeen Rijksarchief.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Titel

Familiegeschiedenis.be: stap voor stap
Stap 5: Van stamboom tot familiegeschiedenis

Inhoud

Schrijf je een familiegeschiedenis, dan kan je je onderzoek ook opentrekken tot een
echt onderbouwd historisch verhaal. In dit filmpje gaat Annabelle Van
Nieuwenhuyse in gesprek met historicus Bruno De Wever over de finesses van
historisch onderzoek.
307
Educatief filmpje op familiegeschiedenis.be en YouTube-kanaal Histories te
bekijken
Annabelle Van Nieuwenhuyse, Bruno De Wever (Ugent)
Histories vzw, Familiekunde Vlaanderen vzw, Instituut voor Publieksgeschiedenis
(IPG, Universiteit Gent), Algemeen Rijksarchief.

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Titel

Podcast Merovinger DNA | Dag van de Wetenschap
Wie lag er begraven onder het politiekantoor?

Inhoud

Ben jij benieuwd naar wie er precies begraven lag onder het politiekantoor in
Koksijde? Drie jaar geleden troffen enkele bouwmannen tijdens de bouw van het
nieuwe kantoor toevallig enkele tientallen skeletten aan. Wie waren deze mensen
en hoe oud zijn ze? Is het mogelijk om zoveel eeuwen later hun identiteit
te achterhalen, hun afkomst op te sporen en hun manier van leven te schetsen? In
deze podcast bieden archeologen en genetici een antwoord op deze vragen.
1197
Eén online filmpje/podcast te vinden op het YouTube-kanaal Histories, op de
website van MerovingerDNA, spotify & andere podcastaanbieders
Alexander Lehouck (Wetenschappelijk medewerker Abdijmuseum Ten Duinen &
gemeente-archeoloog Koksijde), Maarten Larmuseau (DNA-expert KU Leuven &
senior Wetenschappelijk onderzoeker Histories), Joeri Stekelorum (Voorzitter
Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust), Rachel Spros (Doctoraatsonderzoekster
VUB), Lori Verhoeven (BIS MerovingerDNA Histories)
Histories / Dag van de Wetenschap

Deelnemers
Sessies
Sprekers

Organisatie
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Titel

Webinar ivm MEDEA voor de digitale netwerkdag van IOED’s midden Limburg

Inhoud

In dit webinar verneem je wat metaaldetectie in Vlaanderen is en welke rol MEDEA
hierin speelt.
127
Opgenomen online webinar, staat op Youtube- kanaal van Histories
Katelijne Nolet en Sander Milis
MEDEA/Histories

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Titel

Podcast / Video MEDEA’s Eerste hulp bij Metaaldetectie (Dag van de Wetenschap)

Inhoud
Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Alles wat je moet weten voor je gaat zoeken met een metaaldetector en wat je
moet doen als je iets gevonden hebt, wordt uitgelegd.
126
Een online podcast/video te bekijken op YouTube-kanaal & Facebook van Histories
Katelijne Nolet en Sander Milis
MEDEA/Histories

Titel

Filmpje ‘Hoe zoek ik mijn voorouders / voormoederlijn op?’ - MamaMito

Inhoud

Dr. Gert Gielis legt uit hoe je je eigen voorouders / voormoederlijn opzoekt
via de website van het Rijksarchief (https://search.arch.be) en de website van
FamilySearch (https://www.familysearch.org). De video betreft een deel van het
webinar gegeven binnen het kader van het MamaMito-project (voorjaar 2020).
419
Opgenomen online webinar, staat op Youtubekanaal van Histories
Gert Gielis (Histories)
Histories en KU Leuven

Deelnemers
Sessies
Sprekers
Organisatie

Totaal aantal deelnemers van te herbekijken vormingen / educatieve content uit 2020 of eerder: 3.590

68

BIJLAGE C \ Publicaties
Datum

Medium

Korte inhoud / thema

8/1/2021
Krant van West-Vlaanderen
		

Onthult DNA-onderzoek geheimen van
Merovingers?

1/2021
Tij-Dingen
		

Wie zijn de Merovingen die 1300 jaar lang
onder het Koksijdse zand lagen?

3/2021
GEN – Magazine voor familiegeschiedenis
		

Voormoeders zoeken voor de wetenschap MamaMito

11-12/3/2021
Archaeologia Mediaevalis
		
		

MerovingerDNA: de genetische synthese van
een laat-Merovingisch grafveld aan de
Vlaamse kust

Maart, april,
Magazine voor GROOTouders/Gezinsbond
mei 2021 		

Puzzelen aan stambomen: ‘Je verleden
ontrafelen is verslavend’

15/02/2021
Opleiding journalistiek KULeuven – Atavist
		
		

Studentendopen: passé of oké? Moet het
doopritueel in huidige vorm herbekeken
worden?

01/04/2021
Opleiding journalistiek VUB
		

Van reuzen met mondmaskers tot beertjes
voor het raam: creëren we nieuw erfgoed?

Radio 1 ‘De wereld van Sofie’
		

De wereld van Sofie: bijdrage over
studentendopen

Podcast Erfgoed Zuidwest

Bijdrage over reuzencultuur

6/2021
Faro, jg17, n°2, pp 15-17
		

Vrienden van de veerkracht, verzamelt u! Sfeer
in tijden van telewerk

30/07/2021
VRT NWS
		
		

Mysteries ontrafeld: stroomt er nog
Vikingbloed door de aders van
Hoogstratenaren?

25/09/2021

De Standaard (Weekblad)

Waarom studenten linten dragen?

19/11/2021

De Standaard

Wat 53 Merovingers te zoeken hadden onder

		
		
		
		
		

een West-Vlaams politiekantoor.
Middeleeuwse skeletten die werden
opgegraven in Koksijde werpen licht op de
slecht begrepen merovingische periode in
Vlaanderen.

19/11/2021
Focus WTV
		

DNA-onderzoek op skeletten flitst ons 1.300
jaar terug in de tijd

19/11/2021
VRT NWS
		
		

DNA-onderzoek geeft geheimen prijs: wie
waren de Merovingers onder het politiekantoor
van Koksijde?
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BIJLAGE D \ Opleidingen
\ Webinar ‘Online kennisoverdracht’ (Jan Geypen)

\ Studiedag alternatieve financiering (Daphné Maes)

\ Webinar ‘Hoe begin je aan je stamboom’ (Thijs Dekeukeleire)

\ ‘Schrijven is praten met papier ertussen’ - Een workshop over ‘heerlijk helder’ scanbaar schrijven.
(hele team)

\ Webinar ‘Vrijwilligers zien in tijden van corona’ (Zoë Hendrikckx)
\ Informatie aan Zee (Hendrik Vandeginste)
\ Webinar rond mentaal welzijn (Output bevraging VUB - Acerta - HR Square rond mentaal welzijn tijdens de 		
coronapandemie) (Jan Verstappen)

\ Verkennerscursus: ‘groeien in uw nieuwe erfgoedjob’ (Jan Verstappen)

\ Webinar ‘de funfactor van vrijwilligerswerk’ (Zoë Hendrikckx)

\ Interne Preventieadviseur - niveau 3 (Frauke Hens)

\ Bootcamp ‘Digitaal is het nieuwe normaal: hoe inbedden in je organisatie?’ (Rob Bartholomees, Jan Geypen)

\ Webinar ‘Hoe Biases te vermijden bij rekrutering en de voordelen van een soft skills approach’ (Frauke Hens)

\ Let’s get digital ‘Hoe zet je Erfgoeddagactiviteiten in de kijker op sociale media?’ (Zoë Hendrikckx)

\ Communicatieatelier ‘Livestreaming’ (Jan Geypen)

\ Webinar EU-financieringskansen voor de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren (Eva Wuyts, Jan
Geypen)

\ Waarderend veranderen (Eva Wuyts)
\ Asbest blootgesteld (Shari Huygebaert)

\ E-learning ‘Introductie in mindfulness’ (Jan Geypen, Zoë Hendrickx, Lise Ruts)
\ Vrijwilligen in virustijden (Jan Verstappen)
\ Webinar ‘Laten we het eens open en eerlijk hebben over mentale gezondheid op het werk...’ (Jan Verstappen)
\ Oplossingsgericht coachen (Eva Wuyts)
\ Infosessie samenaankoop sociale secretariaten door Sociare (Jan Verstappen)
\ Webinar participatie beleidsplanning (Eva Wuyts)
\ Bootcamp ‘Strategie en Leiderschap die verandering doen slagen’ (Frea Vancraeynest, Daphné Maes)
\ Webinar cijfers in beleidsplanning (Eva Wuyts)
\ Interactief webinar voor een meer betekenisvolle beleving voor jouw natuur- of erfgoedplek (Frea
Vancraeynest)
\ Open Monumentencongres - Een inclusieve erfgoedsector (Zoë Hendrickx, Daphné Maes)
\ To podcast or not to podcast (Lise Ruts)
\ Webinarreeks toegankelijk vrijwilligerswerk voor mensen met een migratieachtergrond (Zoë Hendrickx)
\ Ask us Anything: hoe vrijwilligers offline en online bereiken (Sarah Pardon)
\ Cultureel intercultureel, wervingsstrategieën en witte werkvloeren (Eva Wuyts)
\ Workshop ‘het belang van heldere taal en communicatie in een inclusieve organisatie’ (Jan Verstappen)
\ Workhop ‘eerste hulp bij de opmaak van toegankelijke vacatures’ (Jan Verstappen)
\ Meerstemmigheid: de tijd van palaveren is voorbij (Daphné Maes)
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BIJLAGE E \ Communicatie
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