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“Applied history is a practice whereby historical expertise 

and knowledge about the past are applied to contemporary 

problems and challenges, in an effort to help address those 

issues by offering advice, inspiration, and support.” 

 

Corvus definitie van toegepaste geschiedenis. 

Raadpleeg het rapport ‘A Corvus Working Definition’ op: 

https://www.corvushc.be/reports 

  

https://www.corvushc.be/reports


 
 

Op vrijdag 22 oktober 2021 vindt de eerste Corvus-workshop ‘Archief(onderzoek) en 

Toegepaste Geschiedenis’ plaats in het Rijksarchief Antwerpen. 

Het Corvus-project (https://www.corvushc.be/) probeert antwoorden te vinden op de vraag 

hoe (toegepaste) historici en archivarissen maatschappelijke actoren in Vlaanderen het best 

kunnen ondersteunen. Welke methodes en tools kunnen daarvoor aangewend worden om 

zo als brugfiguren te fungeren tussen het verleden, het heden en de toekomst, tussen 

overheid en breed publiek? Of anders gesteld: hoe kan het verleden inspirerend werken om 

hedendaagse problemen aan te pakken en de samenleving (beter) op de toekomst voor te 

bereiden? 

Deze workshop focust op de relatie tussen archief(onderzoek) en toegepaste geschiedenis. 

Een deel van de publieke rol die toegepaste historici claimen vormt namelijk een onderdeel 

van het takenpakket van de archivaris: zij/hij stelt ‘het verleden’ open voor de maatschappij; 

helpt ‘moeilijke geschiedenissen’ bewaren en verwerken; en is mee de ‘vormgever’ van het 

collectieve geheugen. Is de archivaris een probleemgericht historisch denker, of moet zij/hij 

dat (nog meer) worden? Claimen toegepaste en publiekshistorici ten onrechte een 

maatschappelijke dienstbaarheid die archivarissen al veel langer vervullen? En op welke 

manier kunnen ‘archivalische’ en ‘(toegepast) historische’ inzichten elkaar in de publieke 

ruimte versterken? 

https://www.corvushc.be/


 
 

Programma 

09:00-09:30 Ontvangst met koffie en thee 

Welkom & voorstelling van het project Corvus 

09:30-09:40 Dr. Bart Willems (Rijksarchief) 

Sessie 1: Archiefonderzoek en beleidsondersteuning 

Chair – dr. Bram De Ridder (KU Leuven) / Prof. dr. Violet Soen (KU Leuven) 

09:40-10:00 Prof. dr. Thijs Lambrecht (UGent) 
Historici, historisch onderzoek en de toekomst van biodiversiteit. 

10:00-10:20 Dr. Nico Wouters (CegeSoma/Rijksarchief) 

Besteld onderzoek: welke lessen uit historische expertencommissies voor 

toegepaste geschiedenis? 

10:20-10:40 Dr. Marie Juliette Marinus (Felixarchief) 
De Stadsarchivaris en zijn rol als geheugen van de stad. Een spreidstand. 

10:40-11:00 Vragen & discussie  



 
 

PAUZE 

Sessie 2: De maatschappelijke rol van (toegepaste) historici en archivarissen 

Chair – Dra. Alexandra Van den Berghe (KU Leuven) 

11:20-11:40 Dra. Julie Wynant (Rijksarchief/KU Leuven) 
Historische consultancy voor instellingen: trustbuilding en de rol van archief. 

11:40-12:00 Jakob Ulens (Freelance historicus, fotograaf en auteur)  
Van fictie naar wetenschap naar maatschappelijke impact? De ontdekking 
van Engis: een audioverhaal op het raakvlak tussen documentaire en fictie, 
tussen historisch onderzoek en artistieke werkvormen. 

12:00 -12:20 Dr. Delphine Lauwers (Rijksarchief) & Dra. Chiara Candaele 
(Rijksarchief/UAntwerpen) 
Het project Resolutie-Metissen: reflecties over geëngageerde geschied- en 
archiefwetenschap. 

12:20-12:40 Vragen & discussie 

Conclusies 

12:40-13:00 Prof. dr. Marc Jacobs (UAntwerpen) 



 
 

Extra: aansluitend lunch & rondleiding  

Indien de coronamaatregelen het 

toelaten, is aansluitend de deelname 

aan een gezamelijke lunch en 

rondleiding in het gerenoveerde gebouw 

van het Rijksarchief Antwerpen mogelijk 

Meer informatie hierover ontvangt u in 

september 2021. 

Deelname aan de workshop is op 

uitnodiging en gratis, de plaatsen zijn 

echter beperkt. Een plaats reserveren 

is daarom noodzakelijk. Dit kan door 

een mail te sturen naar Julie Wynant 

(julie.wynant@kuleuven.be) of Bart 

Willems (Bart.Willems@arch.be). 

Graag tot dan!  

Team Corvus 
Foto: Rijksarchief Antwerpen © Jan Van der Perre 
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