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SESSIE 1
HOW TO … 
document intangible heritage in a participatory way?
Dale Jarvis is the intangible cultural heritage development officer for the province of 
Newfoundland and Labrador (Canada), www.heritagefoundation.ca. The mission of 
the foundation is to safeguard and sustain the ICH of Newfoundland and Labrador for 
present and future generations, as a vital part of the identities of Newfoundlanders 
and Labradorians, and as a valuable collection of knowledge and customs.  
Documenting ICH is one of the fundamental ways to safeguard ICH. The Heritage 
Foundation therefor offers workshops in recording and collecting ICH, based on a list 
with topics considered essential training for ethical and useful field work experience. 
An inspiring workshop on the practice of participatory documentation of ICH.

SESSIE 2
Visuele antropologie verkennen 
Visuele antropologie als discipline onderzoekt hoe de werkelijkheid met visuele 
media als fotografie, film of video verbeeld kan worden. Hoe kunnen we de 
camera inzetten als onderzoeksmiddel? Welk soort kennis kunnen we verzamelen 
door een visuele methode te gebruiken? Zintuiglijke kennis zoals hoe iemand loopt, 
hoe mensen elkaar begroeten, de manieren waarop mensen omgaan met geur, 
kleur, geluid of aanraking kunnen beter vastgelegd worden met een camera dan ze 
te omschrijven met woorden. Wetenschappers/erfgoedwerkers ervaren vaak een 
kloof tussen het levendig contact met mensen en de beperkte bewoording waarin zij 
genoodzaakt zijn hierover te schrijven. Visueel antropologen overbruggen deze kloof 
door visuele methoden in te zetten. Een waaier aan inzichten en mogelijkheden om 
immaterieel erfgoed te documenteren.

SESSIE 3
Mondelinge geschiedenis? Immaterieel erfgoed? 
Narrativiteit? Participatief documenteren? Een wegwijzer
Immaterieel erfgoed, mondelinge geschiedenis, narrativiteit, participatief 
documenteren van ICE via mondelingen bronnen … Al deze begrippen, disciplines, 
methodieken linken naar elkaar. Maar dat ze niet eenduidig hetzelfde inhouden, 
staat als een paal boven water. Net als het feit dat er in de praktijk vaak nog 
onduidelijkheid en begripsverwarring rond bestaat. Hoe verhouden deze concepten 
en achterliggende praktijken zich tot elkaar? Wat is wat en waar liggen grenzen, 
moeilijkheden, onduidelijkheden en inhoudelijke vragen rond deze thema’s? 
Vijf sprekers, vijf invalshoeken, een wegwijzer om dit kluwen te ontwarren.

SESSIE 4
Participatory strategies for ICH documentation: 
experiences in Africa and digital possibilities for the future
The Archival Platform in South Africa is an advocacy and research organization in the 
archives, museums and heritage sector. We do not create archives, but we try and 
raise awareness about the problems faced by archives in the developing world, and 
opportunities for the future. This presentation will reflect on some experiences of 
research and archiving of ICH documentation in Africa and how they relate to ICH 
safeguarding. Using examples from various countries, the presentation will then 
discuss ways to promote participatory documentation and archival engagement using 
digital technologies, and the applicability of these strategies in the developing world.
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Dr. Wim van Zanten, Dr. Chantal Bisschop, 
Wim Viaene & Els Opsomer

Petra Bauer, Lieven De VischSESSIE 1
Van praktijk naar methode - reflexief documenteren
Documenteren van een levende ICE-praktijk brengt tal van uitdagingen met zich 
mee. En waar uitdagingen liggen, is er ruimte voor experiment. Van de praktijk 
naar methode vanuit verschillende visies en benaderingen:

- In ‘Choreography for the Giants‘ artist and filmmaker Petra Bauer documented the 
‘Mechelse Ommegang’ (or Cavalcade) with mixed media (publication, video installa-
tion, sound). The artist focused on the production process of the 
Ommegang, with particular critical attention paid to the way the organizers tried to 
represent and involve the whole of Mechelen society in the Ommegang. 
Her way of looking, as a contemporary artist and outsider offers a new perspective 
to the safeguarding of ICE.

- ‘Snapshot’: Erfgoedcel Brugge, het Bruggemuseum en het Fotohuis (Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten te Brugge) werken samen aan een reeks foto- 
tentoonstellingen rond Brugs immaterieel erfgoed. Telkens wordt een fotograaf 
uitgenodigd om een bijzondere traditie, feestelijke gebeurtenis of Brugse gewoonte 
in beeld te brengen. De resultaten werden tentoongesteld en mondden uit in een 
fotoboek. Een project dat het rijk en divers Brugs immaterieel erfgoed in de kijker 
zet en presenteert aan het breed publiek vanuit een hedendaagse blik.

SESSIE 2
ICE documenteren: 
uitdagingen en ervaringen voor bruggenbouwers
Immaterieel erfgoed (audio)visueel documenteren, met oog op het (helpen) 
borgen van die ICE-praktijken is een bijzonder menselijke praktijk. De grenzen tus-
sen onderzoek, erfgoedwerking en zelf participeren (deelnemen/-hebben) in lev-
ende cultuur zijn lang niet altijd zo scherp te trekken. Wat kan de erfgoedwerker als 
bruggenbouwer hierbij leren vanuit naburige werkvelden? Hoe kun je omgaan met 
die meervoudige ervaringen, posities en rollen en welke ethische kwesties komen in 
beeld? Drie sprekers met verschillende achtergronden delen hun ervaring en visie, 
bieden insteken met theorie, reflectie en praktijk, waarna 
in groep wordt doorgepraat. Een sessie toegespitst op ervaringsuitwisseling, 
praktijktips, ethiek en methodologie omtrent interdisciplinariteit, het werken op 
en over de grenzen van erfgoed, documentaire/kunsten, humane en sociale weten-
schappen, en de menselijkheid van praktijken.

SESSIE 3
HOW TO … 
document intangible heritage in a participatory way?
(idem voormiddagsessie 1)

 

SESSIE 4
Visuele antropologie verkennen 
(idem voormiddagsessie 2)

Lieve Willekens & Isabelle Makay

Dale Jarvis
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Petra Bauer (SE) - Artist and filmmaker Petra Bauer 
explores our political, cultural and social traditions, 
often focusing on the role played by gender, ethnicity 
and class in our modern-day society. Bauer questions 
power structures – the powerful and the powerless – in 
ordinary everyday situations. She asks questions we 
prefer not to ask, let alone answer. She explores the 
medium of film as a place for tackling political, cultural 
and social issues. In 2013 she created ‘Choreography 
for the Giants‘, a new work involving mixed media (pu-
blication, video installation, sound). In this work Petra 
Bauer looks at the procession known as the Mechelen 
Ommegang (or Cavalcade). The work ‘Choreography for 
the Giants‘, was produced by Contour 2013 as part of 
the cooperation project with the biennials of Göteborg, 
Liverpool and Ljubljana (within the framework of the 
European Culture Programme 2007-2013). 

Dr. Rob Belemans behaalde een licentiediploma in 
de Germaanse taal- en letterkunde (D-N) aan de 
KU.Leuven en promoveerde in 2009 aan dezelfde Alma 
Mater tot doctor in de taal- en letterkunde. Aanslui-
tend aan zijn licentiaatsstudies verbleef hij een jaar als 
bursaal aan de Westphälische Wilhelms-Universität 
te Münster (D). Hij was vervolgens wetenschappelijk 
medewerker bij dialectologische onderzoeksprojec-
ten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan het 
Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de KU. 
Leuven. Daarna combineerde hij opdrachten in het 
middelbaar onderwijs met coördinatiefuncties bij de 
opstart van het Witloofmuseum te Kampenhout en bij 
een regionaal Leader+project voor plattelandsontwik-
keling in het Maasland. In 1999 trad hij in dienst bij 
het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, dat in 2008 via 
fusie opging in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed. Binnen FARO neemt hij momenteel de functies 
op van stafmedewerker immaterieel erfgoed en hoofd-
redacteur van het faro-tijdschrift.

Dr. Berber Bevernage is als universitair docent verbon-
den aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit 
Gent. Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral op het gebied 
van de historiografie en de geschiedtheorie met een 
specifieke focus op de problematiek van geschied-
schrijving in overheidsopdracht en de relatie tussen 
geschiedschrijving en rechtspraak. Hij is mede-initia-
tiefnemer van de interdisciplinaire werkgroep ‘TAPAS/
Thinking About the Past’ die focust op uiteenlopende 
vormen van academische en breder maatschappelijke 
omgang met het verleden. Recent lanceerde hij met een 
groep collega’s het ‘International Network for Theory of 
History’, ter bevordering van de internationale samen-

werking tussen geschiedtheoretici en geïnteresseerde 
historici en promotie  van het onderwerp. Zijn proef-
schrift ‘History, Memory, and State-Sponsored Violence. 
Time and Justice’  verscheen in 2011 in boekvorm (New 
York: Routledge).

Dr. Chantal Bisschop studeerde moderne geschiedenis 
aan de KU Leuven en de Université François Rabelais 
in Tours. Ze specialiseerde zich in rurale geschiedenis 
en mondelinge geschiedenis. In 2012 promoveerde ze 
tot doctor in de geschiedenis aan het ICAG (Interfa-
cultair Centrum Agrarische Geschiedenis-KU Leuven) 
met het proefschrift “Als landbouw en platteland niet 
meer samenvallen De Landelijke Gilden, Vlaanderen, 
1950-1990”. Sinds juli 2012 is Chantal verbonden aan 
het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), het exper-
tisecentrum voor het erfgoed van landbouw, platteland 
en voeding in Vlaanderen. Ze is er als stafmedewerker 
verantwoordelijk voor het opzetten van een diepgaande 
en vernieuwende werking rond immaterieel cultureel 
erfgoed (ICE) en de begeleiding van mondelinge ge-
schiedenisprojecten.

Sigrid Bosmans studeerde Kunstgeschiedenis aan 
de KU Leuven en werkt sinds 2005 voor de Erfgoedcel 
Mechelen, waarvan ze in 2010 diensthoofd werd. Vanuit 
die functie coördineert ze o.a. E-land, een traject dat 
vanuit concrete lokale erfgoedprojecten inzet op (inter)
nationale netwerking en expertisedeling. Ze is al jaren 
actief lid van verscheidene comités, werkgroepen en 
commissies binnen het domein cultureel erfgoed.

Dr. Harriet Deacon is a heritage consultant based 
in the UK, correspondent to an advocacy project for 
archives in South Africa called the Archival Platform 
(www.archivalplatform.org). She is also an Hono- 
rary Research Fellow, Archives and Public Culture 
Programme at the University of Cape Town. She has 
experience working as head of research at Robben 
Island Museum in South Africa. After publication of a 
review of legal and financial instruments for intangible 
heritage management in 2003, and undertaking policy 
work in this field within South Africa, since 2010 she 
has been involved in the UNESCO capacity building 
programme for implementing the Intangible Heritage 
Convention. She has been involved in writing training 
materials and facilitating workshops in Belize, 
Bangladesh, Brunei, China, Cuba, Jamaica, Kenya, 
Namibia, Norway, Trinidad and Tobago, and Zimbabwe. 
She is also a member of ICOMOS UK and the ICOMOS 
international scientific committee on ICH.
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Dr. Liesbet Depauw promoveerde in 2009 met een 
onderzoek rond filmcensuur in België tijdens het 
Interbellum. Sinds 2011 werkt ze voor LECA | Landelijk 
Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag. Het cen-
trum specialiseert zich in het erfgoed van feesten en 
rituelen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 
mensen achter de tradities. LECA ondersteunt tal van 
erfgoedgemeenschappen bij het uitwerken van hun 
erfgoedzorg. Het centrum reikt traditiedragers hulp-
middelen aan om zelf met hun erfgoed aan de slag te 
gaan. Samen met hen experimenteert LECA om het 
erfgoed van feesten en rituelen op een participatieve 
manier door te geven en te onderzoeken. 

Lieven De Visch studeerde geschiedenis aan de UGent. 
Na wat voorzichtige stappen in het onderwijs, schreef 
hij vervolgens als wetenschappelijk medewerker in op-
dracht van de Rechtsfaculteit van de UGent hun naoor-
logse geschiedenis. Vanaf 2010 begon hij bij Erfgoedcel 
Brugge een nieuw hoofdstuk waar hij o.a. het traject 
Snapshot, rond het immaterieel cultureel erfgoed van 
de stad, coördineerde en verder uitbouwde. Daarvoor 
kreeg Erfgoedcel Brugge ook de Erfgoedprijs voor 
Publiekswerking van de Provincie West-Vlaanderen in 
2013. Vandaag zet hij als coördinator publiekswerking 
mee zijn schouders onder de nieuwe werkingslijnen van 
Erfgoedcel Brugge.  

Sarah Eloy behaalde in 2005 een master in de Ge-
schiedenis (UGent) - Nieuwste Tijden onder Bruno De 
Wever. Binnen haar thesis “De Spaanse migratie naar 
België gedurende de 19e en 20ste eeuw : ‘Los niños de 
la guerra’ een casus” focuste ze specifiek op de met-
hodiek van mondelinge geschiedenis. Een werk dat in 
2007 resulteerde in het co-auteurschap, i.s.m. Hilde 
Pauwels, van het boek “Los Niños · Tien vluchtelin-
genkinderen uit de Spaanse Burgeroorlog vertellen”. 
Daarnaast was ze betrokken bij mondelinge geschiede-
nisprojecten voor de Koning Boudewijnstichting (2005) 
en het Felix Pakhuis in Antwerpen (2006). Sinds 2006 is 
Sarah werkzaam in het Huis van Alijn als wetenschap-
pelijk medewerker, met een expertise in digitale beeld-
collecties, mondelinge geschiedenis, crowdsourcing en 
immaterieel erfgoed.

Dr. Marc Jacobs behaalde een licentie in de geschie-
denis (Nieuwe Tijd) aan de Universiteit Gent (1985) met 
een thesis over charivari in Vlaanderen (17de-20ste 
eeuw). Hij behaalde een doctoraat in de geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit Brussel (1998) met een proef-
schrift over De familie Chifflet. Parateksten, netwerken 
en conventies in de Spaanse Nederlanden en Franche-
Comté tussen 1621 en 1678. Hij publiceerde over aller-
lei onderwerpen gaande van volkscultuur, sociale en 
cultuurgeschiedenis in de nieuwe en nieuwste tijd, over 

volkskunde/etnologie tot cultuur- en erfgoedbeleid. 
De volgende jaren staan projecten op de agenda rond 
erfgoedtheorie, UNESCO, museologie, globalisering en 
immaterieel erfgoed, liminaliteit en food studies. Hij is 
lid van de Vlaamse UNESCO-commissie (2010-2016). 
Sinds 1 november 2011 is hij voor 20% verbonden aan 
de Vrije Universiteit Brussel (SKAR) om kritische erf-
goedstudies en etnologie op de academische agenda te 
zetten. Sedert 2008 is hij directeur van FARO. Voorheen 
werkte hij als bibliotheekmedewerker (Seminarie voor 
Etnische Kunst, UGent, 1985-1987), als (dr.-)assistent 
en onderzoeker (1987-1999: Europees Universitair 
Instituut te Florence, Universiteit Antwerpen en de Vrije 
Universiteit Brussel), als hoofddocent geschiedenis en 
erfgoedstudies (KUBrussel, 2006-2007) en als directeur 
van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (1999-
2007)

Ellen Janssens is archeologe van opleiding en genoot 
aanvullend een opleiding aggregaat. Ze zette haar 
eerste stappen in de cultureel erfgoedsector in 2008 
als communicatie- en projectmedewerker bij FARO. 
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (o.a. Week 
van de Smaak, eye-opener project Schatten van*in 
Mensen, uitwerking van de UNESCO ‘ICH-capacity 
building’ workshop). November 2010 ging ze aan de slag 
bij tapis plein vzw, waar ze de voorbije jaren verschil-
lende trajecten opvolgde als o.a. Quartier Bricolé – 
CURE en het traject ‘erfgoedgemeenschap’. Sinds 2012 
neemt Ellen de moderatie op van www.immaterieelerf-
goed.be, het platform voor immaterieel cultureel erf-
goed in Vlaanderen. 

Dale Jarvis is the Intangible Cultural Heritage Deve-
lopment Officer for the province of Newfoundland and 
Labrador, Canada. He holds a BSc in Anthropology/
Archaeology from Trent University, and a MA in Fol-
klore from Memorial University. He has contributed as 
a board member and volunteer to many local arts and 
heritage organizations, and regularly teaches work-
shops on oral history, cultural documentation, ICH pro-
ject management, and public folklore. Currently Dale 
sits as a NGO representative on the Consultative Body 
of the UNESCO Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

Isabelle Makay studeerde culturele antropologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en visuele antropologie 
aan de Universiteit Leiden. ‘Thinking through making’ 
vat haar visie samen op de vaardigheden die nodig zijn 
om zintuiglijke/ervaringskennis te creëren. Naast het 
maken van documentaires doceert ze ook ‘onderzoe-
kend filmen’ en ‘(re)search: van onderzoek tot ontwerp’ 
aan de design academy in Eindhoven.
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Jorijn Neyrinck is filosofe en vergelijkend cultuur-
wetenschapper van opleiding. Ze startte in 2003 mee 
tapis plein vzw op en coördineert er sindsdien de dage-
lijkse werking. Na ingang van het Cultureel-Erfgoed-
decreet van 2008 werd tapis plein erkend als landelijk 
expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie. 
De organisatie is sinds 2010 geaccrediteerd als expert-
organisatie bij UNESCO in het kader van de Conventie 
voor de borging van immaterieel erfgoed (2003). Jorijn 
zet zich namens tapis plein in binnen het dagelijks 
bestuur van het Cultureel-Erfgoedoverleg dat in het 
erfgoedveld overleg en belangenbehartiging wil uitbou-
wen. Jorijn is voorts voorzitster en lid van de Vlaamse 
commissie voor immaterieel cultureel erfgoed (sinds 
2008), lid van de Strategische Adviesraad voor Cul-
tuur (SARC) in Vlaanderen (sinds 2012), en zetelt in de 
Vlaamse UNESCO Commissie (sinds 2014). Ten slotte 
is Jorijn actief in de organisatie van het internationale 
ICH NGO Forum, een platform voor Unesco geaccredi-
teerde NGO’s die zich wereldwijd inzetten omtrent 
immaterieel erfgoed en de 2003 Conventie.

Els Opsomer is beeldend kunstenaar gevestigd in 
Brussel en Rufisque (SN). Ze was resident aan de 
Rijksakademie Amsterdam (1996-1998) en doceert 
aan de Nieuwe Academie in Den Haag en aan La Cam-
bre in Brussel. Els heeft de prijzen Courtisane (2007) 
en Jeune Peinture Belge (1997) ontvangen. Haar werk 
wordt wereldwijd vertoond.

Kim Van Belleghem studeerde in 2004 af als historica 
aan de UGent. Na een korte omzwerving in het bank-
wezen zette ze haar eerste stappen in de erfgoed-
sector als projectcoördinator bij Erfgoedcel Mechelen. 
Na twee jaar, in februari 2008, maakte ze de overstap 
naar Erfgoedcel TERF als inhoudelijk stafmedewerker. 
Sinds 1 september 2010 is ze aan de slag als coördi-
nator van projectvereniging BIE en staat ze in voor de 
dagelijkse leiding en het beleid van erfgoedcel TERF, 
Broere (het bibliotheek samenwerkingsverband in de 
regio), de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst 
RADAR en de cultuurdienst.

Eva Van Hoye studeerde geschiedenis aan de UGent. 
Gedurende 10 jaar was ze coördinator van Heemkunde 
Vlaanderen. Vanaf 2011 werkt ze voor de Erfgoedcel 
Mechelen waar ze zich vooral focust op het algemeen 
ondersteuningsbeleid en immaterieel erfgoed. 
Ze zetelt in verschillende werkgroepen en commissies 
over cultureel erfgoed. Naar aanleiding van de Mechelse 
Ommegang maakte ze deel uit van het coördinerende 
en artistieke team van de Ommegang.

Dr. Wim van Zanten, onderzoeker van Indonesische 
muziek en voormalig staflid van het Instituut Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Universit-
eit Leiden. Hij was betrokken bij het tot stand komen 
van de UNESCO-Conventie voor immaterieel erfgoed 
in 2003. Van Zanten publiceerde een aantal artikelen 
over deze conventie, waaronder in 2012 een eerste 
analyse van films behorende bij de tradities 
die landen in 2011 aan de Representatieve Lijst 
toevoegden. Zie voor meer informatie: http://wvzant27.
home.xs4all.nl.

Wim Viaene is antropoloog en freelance consultant 
in de creatieve sector. In het verleden was hij o.a. 
zakelijk leider van muziektheater WALPURGIS en van 
het Kunstenfestival 0090. Sinds eind 2012 neemt Wim 
Viaene de coördinatie op van SIC (SoundImageCul-
ture), een werkplaats waar een collectief van kun-
stenaars, filmmakers en antropologen hun ervaring 
inzetten om professionele audiovisuele kunstenaars 
en sociale wetenschappers te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van hun audiovisuele projecten. Werken 
op het snijpunt tussen antropologie, hedendaagse 
kunst en beeld  “Feels like coming home”.  

Lieve Willekens studeerde culturele antropologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en visuele antropologie 
aan de Universiteit Leiden. Bij haar afstuderen deed 
ze onderzoek naar hoe de rol van familiefotografie 
veranderde door de oorlog in Bosnië Hercegovina. 
Lieve werkt als coördinator erfgoed en diversiteit bij 
het MAS I Museum aan de Stroom waar ze het project 
‘spoorzoekers’ coördineerde en de expo ‘In Antwerpen, 
50 jaar migratie uit Marokko en Turkije’ cureerde.

Dr. Nico Wouters is doctor in de hedendaagse geschie-
denis, hoofd Academische Activiteiten van het CEGE-
SOMA, gastdocent aan de UA (dep. Geschiedenis) en 
aan de Brussels Schools of International Relations 
van Kent University. Hij is o.m. co-hoofdredacteur van 
het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
(www.journalbelgianhistory.be) en editorial board 
member van de Low Countries Historical Review. 
Hij coördineert diverse projecten, w.o. de Historiker-
dialoge (www.historikerdialog.eu). Zijn academische 
specialismen zijn WOII (collaboratie, naoorlogse 
bestraffing, herinnering) en transitional justice. 
Hij begeleidde diverse seminaries en projecten rond 
mondelinge geschiedenis, en publiceerde ook en-
kele artikelen hierover. In 2014/2015 verschijnt het 
themanummer ‘Mondelinge geschiedenis in België en 
de (de-)constructive van collectieve herinnering’ bij 
het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiede-
nis, dat hij co-edite met Koen Aerts (UGent).
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Met medewerking van het MAS 
en het ICE-trekkersnetwerk 
in Vlaanderen (Resonant, 
Het Firmament, LECA, CAG, 
ETWIE, tapis plein en FARO).

Participatief documenteren
van immaterieel erfgoed         

IN KLANK EN BEELD

&

Dinsdag 16|9|2014 
9.30 - 16.45 uur 
Lamot,  
Van Beethovenstraat 8-10 
(ingang Haverwerf), 
2800 Mechelen.

Meer info?
Met vragen kun je terecht bij 
E-land (www.erfgoedland.be) 
en tapis plein vzw 
(www.tapisplein.be)

Inschrijven?
Ga naar www.erfgoedland.be. 
Inschrijven kan tot 8 september.
De inschrijving is definitief na betaling 
van 25 euro op het nummer: 
BE04 3800 1834 8431 - Bic: BBRUBEBB 
(vzw tapis plein), met als vrije mededeling 
‘IN KLANK EN BEELD’, naam, organisatie.


