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Thesisonderwerpen uit de cultureel erfgoedsector 

Academiejaar 2017-2018 (versie 1 augustus 2017) 

 LET OP! Hou er rekening mee dat de thesissen georganiseerd zijn volgens de reglementen 

van je opleiding!  Bij een aantal opleidingen mag je het onderwerp enkel kiezen op basis van een 

lijst die de opleiding heeft goedgekeurd.  
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1. HISTORISCHE ONDERWERPEN 

1.1. Onderwerpen van Bokrijk aangaande het leven op het platteland 

 
 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de praktijk van fotografie op het 

Vlaamse platteland tussen 1800 – 1914 

o Onderzoek 

 Oorsprong? 

 Verschuivingen? Modernisering?  

 Wat is de evolutie in tijd: 

 Sociale en economische status? 

o Wie kon het zich veroorloven om zijn foto te laten nemen? 

 Regionale verschillen? 

 Wie was het cliënteel? Prijzen en evolutie hiervan? Functie van de foto’s? 

 Hadden zij hiervoor een werkatelier of was dit een rondtrekkend beroep? 

 Foto’s in interieurs op het platteland? 

o mogelijkheid om stage te koppelen aan het onderzoek: Vertaling naar het 

publiek  

 Op welke manier kunnen we bezoekers laten kennismaken met de praktijken 

vroeger?  

 Uitwerken van een nieuwe formule in het Openluchtmuseum 

 Nieuwe ideeën rond de fotostudio, rekening houdend met en gelinkt aan het 

digitale tijdperk waarin we vandaag leven.  

 

 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de moestuin en de boerenkeuken 

in Haspengouw aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 

o Wat stond er in zo een moestuin? 

o Evolutie doorheen het jaar (wat wanneer) 

o Voorbeelden van seizoensgebonden menu (wat at men wanneer – volledig, dus 

m.i.v. vlees), met nadruk op voorjaar, zomer en vroege herfst 

o receptuur (bereiding, wat wel/niet gebruikt) 

o !! boerderijkeuken – géén burgerkeuken 

 

 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de inrichting van Kempische 

hoeves in de periode 1600-1900. 

o Gebruik en inrichting van de verschillende ruimtes (binnen en buiten) 

o Vergelijking tussen verschillende bevolkingsgroepen en periodes 

o Mogelijk bron: boedelstaten 

 

 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de connotaties (positief en 

negatief) verbonden aan ambachten, ambachtslui en middenstand op het platteland in 

Vlaanderen vanaf 1700 

o Kwalitatief onderzoek a.d.h.v enquêtes, interviews… 
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o Literatuur onderzoek 

o Exploreren ontsluitingsmogelijkheden in Bokrijk 

 Welke musea/tentoonstellingen bestaan rond dit onderwerp 

 Welke niches zijn er in te vullen 

 

 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de verhouding tussen werk en 
vrije tijd op het platteland in Vlaanderen tussen 1600 en 1913 

o Genderverschillen 

o Vrije tijd van kinderen 

o Hoe werd de vrije tijd ingevuld (zowel door volwassenen als door kinderen)? 

o Relatie kerk en vrije tijd 

o Bestedingspatronen vrije tijd vroeger in relatie tot vandaag 

o 1600-1900: afbakening en focus tijdperiode te bepalen in overleg ifv bestaande 

literatuur en bronnen 

 

 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de (veranderende) 

verbintenissen tussen stad en platteland in Vlaanderen in de 20ste eeuw 

o De connectie tussen de twee in het dagelijks leven, denk aan economie, rituelen en 

feesten, eetcultuur 

o Hoe kunnen de conclusies uitgewerkt worden in het museum? 

 Mogelijke tentoonstellingen, activiteiten… 

 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Julie Conradi 
(julie.conradi@limburg.be). 
 

1.2. Onderwerpen aangaande de geschiedenis van de stad Turnhout en het 
speelkaartenmuseum 

 
Deze lijst is bedoeld om studenten inzicht te geven in de mogelijkheden die de collecties van het 

Stadsarchief Turnhout (www.stadsarchiefturnhout.be/) en van het Nationaal Museum voor de 

Speelkaart (www.speelkaartenmuseum.be/) bieden voor zijn of haar verhandeling. 

De voorstellen zijn gebaseerd op beide collecties maar het spreekt vanzelf dat een student ook 

gewoon inspiratie kan opdoen en zijn of haar bronnen aanvult met materiaal uit andere archief- 

en documentatiecentra. 

Een deel van de archiefcollectie van het Stadsarchief is online doorzoekbaar op 

www.archiefbankkempen.be. Een volledig overzicht vindt u in onze plaatsingslijst: 

http://www.stadsarchiefturnhout.be/downloads/1557 

Geïnteresseerd?  

Dan kan u contact opnemen met archivaris Bart Sas: bart.sas@turnhout.be, 014  44 33 84. Of u 

kan een vrijblijvend bezoek brengen aan de leeszaal van het Stadsarchief in het stadhuis van 

http://www.stadsarchiefturnhout.be/
http://www.speelkaartenmuseum.be/
http://www.archiefbankkempen.be/
http://www.stadsarchiefturnhout.be/downloads/1557
mailto:bart.sas@turnhout.be
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Turnhout, Grote Markt 1, 2300 Turnhout  (din-don: 9:00-12:30 en 13:00-16:30). Onze 

medewerkers zullen u met raad en daad bijstaan. 

 

Muziekleven te Turnhout. 1870-1914. 

Bronnen: collectie Franz Andelhof, archief Echo de la Campine, archief De Xaverianen, archief 

Academie Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, archief van de Stad Turnhout: 

financiën, collectie historische kranten, collectie partituren 

 

“Diefstal van eene frak”. Criminaliteit te Turnhout. 1796-1914 

Bronnen: archief van de gemeentepolitie, collectie historische kranten 

 

Ontginning van de Turnhoutse heide. 18e eeuw-1830 

Bronnen: archief van de Stad Turnhout: stukken betreffende de verkoop en het beheer van 

onroerende goederen, verslagen van de gemeenteraad, collectie historische kranten 

 

De milieubeweging in Turnhout, een voorbeeld voor Vlaanderen. 1945-1985 

Bronnen: archief van de Raad voor Natuurbescherming en Milieubeheer, archief van de 

Cultuurraad, archief van Groen Turnhout en voorgangers, lokale pers, klein drukwerk 

 

“Een brutale vorm van vrouwenuitbuiting”: de lokale kantnijverheid. 1830-1940 

Bronnen: bevolkingsregisters, archief van Fanny Diercxsens-Aubergé betreffende het 

kantkantoor La Campinoise, archief van het kantkantoor Verwaest 

 

De arbeidersbeweging in Turnhout. 1796-1914 

Bronnen: archief van de gemeentepolitie, archief van de burgerwacht, bevolkingsregisters, 

registers van uitgereikte werkboekjes, gemeenteraadsverslagen, lokale pers 

 

“De Cinghel”. Bouw- en huizengeschiedenis van de Grote Markt. 14e eeuw-1796 

Bronnen:  cijnsboeken, borgemeestersrekeningen, schepenregisters 

 

Arm en rijk. Materiële wooncultuur in Turnhout in de 17e en 18e eeuw 

Bronnen: verkoopboeken, notariaatsarchieven, boedelbeschrijvingen, inventarissen sterfhuizen, 

weeskamer 

 

Bier en bierbrouwerijen in Turnhout in de 17e en 18e eeuw 
Bronnen: accijnzen bier, oorkonden en ordonnanties, onderwerpsmap brouwerijen 1650-1843 
 

Goed garen gesponnen. Productie en handel van Turnhoutse tijk en linnen in de 17e eeuw 

en 18e eeuw 

Bronnen:  oorkonden en ordonnanties, verslagen van de tijknatiegilde, processen, 

onderwerpsmap “ambachten” 

 

“Quaie heete siecten”, ziekte en gezondheidszorg in Turnhout in de 16e en 17e eeuw 
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 Bronnen: oorkonden en ordonnanties, archief van de Schepenbak, archief betreffende het 

gasthuis 

 

De ontwikkeling van de grafische industrie in Turnhout, 1796-1914 

Bronnen: collectie documentatiecentrum Nationaal Museum van de Speelkaart, 

bedrijfsarchieven in het Stadsarchief Turnhout, archief van de Stad Turnhout: bouwdossiers, 

dossiers inzake hinderlijke inrichtingen 

 

Architect Jos Ritzen en de aanleg van de ringlaan en het Stadspark. 1930-1960. 

Bronnen: archief van de Stad Turnhout: dossiers inzake het beheer van onroerende goederen en 

dossiers inzake ruimtelijke ordening, collectie kaarten en tekeningen 

 

“Bouwen in Turnhout”, de ontwikkeling van de stedelijke architectuur. 1890-1939 

Bronnen: archief van de Stad Turnhout: archief van de stedelijke architecten en bouwdossiers 

 

Inventaris van industriële relicten in Turnhout 

In samenwerking met het Nationaal Museum van de Speelkaart en de dienst Ruimtelijke 

Ordening van de Stad Turnhout. 

Bronnen: bouwdossiers, GIS, dossiers hinderlijke inrichtingen 

 

Machines en uitrusting van de grafische bedrijven in het 19de-eeuwse Turnhout 

Welke drukpersen en andere machines gebruikten de Turnhoutse drukkerijen tijdens de 19de 

eeuw? Waar haalden ze hun papier en drukinkt? Aan de hand van archiefonderzoek zoeken we 

niet enkel de toeleveranciers maar ook hoe de Industriële Revolutie met nieuwe technieken 

doordrong in de Kempen. 

Bronnen: bedrijfsarchieven in Stadsarchief en Nationaal Museum van de Speelkaart, dossiers 

hinderlijke inrichtingen 

“Brand!” 

Turnhout heeft een “rijke” geschiedenis van bedrijfsbranden. De vele drukkerijen zorgden voor 

een hoge concentratie vluchtige en brandbare producten. En ja hoor, allemaal werden ze door 

brand geteisterd, soms meermaals. 

Bronnen:  archief van de Stad Turnhout, bedrijfsarchieven in Stadsarchief en Nationaal Museum 

van de Speelkaart, collectie historische kranten 

 

Whist (“wiezen”) 

Opkomst en bloei van een klassieker. Of hoe het topamusement van het Engelse hof uiteindelijk 

op de Kempense keukentafel belandde. Ooit de hersenbreker bij uitstek, met whist werden 

strategie en tactiek aan de kaarttafels geïntroduceerd. Nu, na meer dan twee eeuwen, is dit 

kaartspel nog steeds springlevend in Vlaanderen. Helaas ontbreekt voorlopig een historisch 

overzicht van het spel.  

Bronnen: bibliotheek Nationaal Museum van de Speelkaart 

 

Biografie van journalist José Heerman (1913-1994) 

Bronnen: archief van José Heerman, collectie lokale pers 
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Biografie van Jozef Jansen, archivaris, conservator, historicus (1871-1949) 

Bronnen: archief van Jozef Jansen, archief van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria, 

archief van de Stad Turnhout: dossiers inzake het archief en de musea en dossiers inzake de 

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 

 

Biografie Jan Renier Snieders, schrijver en arts (1812-1888) 

Bronnen: collectie Jan Renier Snieders (zie ook archief Letterenhuis) 

 
 

1.3. Over de geschiedenis van het stedelijk onderwijs in Antwerpen  

 Historisch onderzoek naar de laatste 25 jaar van het Stedelijk Onderwijs van 

Antwerpen (1994-2019)  

200 jaar geschiedenis is niet niks.  Alles begon met de bevlogen onderwijzer Jan Frans 

Van de Gaer.  Hij bood in de oude Sint-Jacobskapel de kans aan arme jongens om les te 

volgen.  Ondertussen is het Stedelijk Onderwijs enorm uitgegroeid.   

Met zo’n 6000 leerkrachten bieden we nu aan elke Antwerpenaar de kans om zijn kennis 

te verrijken en te ontplooien en zo een bijdrage te leveren aan de toekomst van 

Antwerpen.  Ook het patrimonium groeide gestaag aan.  In Antwerpen verrezen de 

scholen als paddenstoelen uit de grond.  Nu nog steeds werken we aan de verdere 

uitbreiding van de capaciteit.   

Er valt dus met andere woorden veel geschiedenis te onderzoeken.  Reeds tweemaal is 

een grote publicatie verschenen rond de geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs, bij het 

150-jarig en het 175-jarig bestaan.   

- Van Daele Henk.  150 jaar Stedelijk Onderwijs te Antwerpen, 1819-1969. 

Antwerpen, Stad Antwerpen, 1969, 325 pp. 

- Van Aelst Cois.  Van Broodjeskapel tot stad der scholen, 175 jaar Stedelijk 

Onderwijs Antwerpen.  Antwerpen, stad Antwerpen, 1994, 419 pp. 

De laatste 25 jaar dienen nog te worden onderzocht.   

OPDRACHT:  

In het kader van de voorbereidingen van de viering ‘200 jaar Stedelijk Onderwijs 

Antwerpen’ zoeken wij een thesisstudent die de meest recente geschiedenis van het 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil onderzoeken.   

 Maatschappelijke taken van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (1819-…)  

Reeds vanaf de start van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen werd er gewerkt vanuit 

het principe om onderwijs te brengen aan alle leerlingen, ook aan de arme bevolking die 

in 1819 vaak geen kans kreeg om enig onderricht te krijgen.   
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Doorheen de bijna 200 jaar geschiedenis zijn er talloze voorbeelden van kosteloos 

onderwijs, soepbedeling, vzw’s die zich speciaal richten op de armoedebestrijding, zoals 

‘Diesterweg Hulpkas’ en ‘Kledingwerk’.  

OPDRACHT:  

Historisch onderzoek naar de evolutie van de maatschappelijke ondersteuning van het 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen aan zijn leerlingen en cursisten.   

 Wensen voor en vanuit het onderwijs (1819-…)  

Bij de start van het Stedelijk Onderwijs door onderwijzer Jan Frans Van de Gaer waren er 

al enkele duidelijke wensen vanuit de organisatie.  Het hoofddoel was toegankelijk 

onderwijs voor iedereen aanbieden.  

Iets meer dan 100 jaar na de start, in 1923 werd over de ganse organisatie een 

vragenlijst losgelaten.  Hierin moest de toenmalige directie naast de geschiedenis ook de 

wensen vanuit de school formuleren.   

Tenslotte deed de dienst Marketing en Communicatie in het schooljaar 2012-2013 een 

campagne rond wenskaarten.  Leerlingen, ouders en leerkrachten konden hun wensen 

voor de school uitdrukken.   

Al deze bronnen geven een beeld van de wensen voor en vanuit het onderwijs tijdens 

laatste 200 jaar.  

OPDRACHT:  

Historisch onderzoek uitvoeren naar de wensen voor en  vanuit de scholen. Welke waren 

deze wensen?  Hoe zijn deze geëvolueerd?   

Voor meer info over deze drie onderwerpen, contacteer Saskia De Schepper | Archivaris – 

Informatiebeheerder; Afdeling Marketing & Communicatie | AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen; 

Service- en coördinatiecentrum; Lange Gasthuisstraat 15 | 2000 Antwerpen; tel + 32 3 338 16 53 

; saskia.deschepper@so.antwerpen.be | www.stedelijkonderwijs.be 

 

1.4. Molen van Evere en de geschiedenis van de voeding 

 
• Een onderzoek naar de molen van Evere (het Brussels Museum van de Molen de 

Voeding): Het museum zelf heeft reeds een beperkt zicht op de geschiedenis van dit 

gebouw en zijn activiteiten maar er zijn nog veel hiaten.  

• Onderzoek collectie: Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding beschikt over 

een collectie rond maalderij en voeding. Hier zit ook industrieel erfgoed bij. Indien er 

studenten geïnteresseerd zijn in onderzoek over stukken in de collectie kan dit ook 

binnen een stage of voor een masterpaper. 
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Contactgegevens : Brussels Museum van de Molen en de Voeding, Windmolenstraat 2,  1140 

Evere, 02/245.37.79, www.molenevere.be, mbma-bmmv@evere.brussels  

 

1.5. Herstel na de eerste wereldoorlog 

 Hoe verloopt de sociaal economische wederopbouw op lokaal vlak, in Zonnebeke 

en haar deelgemeentes, na de Eerste Wereldoorlog? 

Onder leiding van de Oude Kaasmakerij in Passendale, werd reeds onderzoek gedaan naar de 

impact van de Eerste Wereldoorlog op de bevolking. Dit gebeurde aan de hand van case studies 

en mondelinge geschiedenis. Gezien dit slechts één aspect van sociaal economische 

wederopbouw betreft, willen dit bronnenmateriaal graag verder uitbreiden en het totale plaatje 

schetsen. 

De resultaten zouden in de eerste jaren na de honderd jarige herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog gebruikt worden om projecten, evenementen of tentoonstellingen in te richten, 

waarbij de focus eerder op de lokale bevolking gelegd wordt. 

Interesse? Neem contact op met Karen  Derycke karen.derycke@passchendaele.be 

 'Natuurlijk herstel na de Derde Slag bij Ieper': op welke manier en hoe snel nemen 

planten en dieren na de totale vernieling van 1917 het landschap weer in.  

In 2017 wordt in het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) de focus gelegd op 

honderd jaar Derde Slag om Ieper. Het landschap speelt daarin een belangrijke rol: zowel de 

tentoonstelling als een wetenschappelijke publicatie leggen de focus op het militaire gebruik en 

effect van het Zonnebeekse landschap en haar hedendaags belang als 'laatste getuige'. Het op de 

grote vernielingen van 1917 volgend natuurlijk herstel viel bij het huidige vooronderzoek op. 

Het Kenniscentrum van het MMP1917 wenst daarom dit thema, dat in de naoorlogse periode 

vooral wordt overschaduwd door wederopbouwactiviteiten, te onderzoeken.  

De resultaten van het onderzoek zouden na de herdenkingsperiode van 2014-2018 kunnen 

gebruikt worden in een tentoonstelling en/of wetenschappelijke publicatie. De periode na 2018 

zal namelijk eerder in het teken staan van wederopbouw en de terugkerende bevolking.  

Interesse? Neem contact op met Lee Ingelbrecht lee.ingelbrecht@passchendaele.be  

1.6. Onderzoek naar de geschiedenis van het Kasteel van Gaasbeek 

Wij bieden studenten geschiedenis verschillende onderzoeksopdrachten aan. 

 Onderzoek van het in het kasteel bewaarde familiearchief Arconati Visconti met 
het oog op linken met het Risorgimento  

 Onderzoek van het in het kasteel bewaarde familiearchief Arconati Visconti over 
Costanza Trotti 

 Onderzoek van het in het kasteel bewaarde medische archief van markiezin 
Arconati Visconti. 

http://www.molenevere.be/
mailto:mbma-bmmv@evere.brussels
mailto:karen.derycke@passchendaele.be
mailto:lee.ingelbrecht@passchendaele.be
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Competenties die tijdens de stage aan bod komen 

 Een archief beheren: bronnenmateriaal inventariseren, structureren en 
toevoegen aan het archief zodat het in goede staat bewaard kan worden en het 
materiaal eenvoudig en snel gevonden kan worden.  

 Informatie verzamelen: gericht beschikbare informatiebronnen raadplegen, de 
meest relevante gegevens selecteren en de gevonden informatie bewaren. 

 Informatie verwerken: orde scheppen in een veelheid aan informatie, onderlinge 
verbanden leggen en de informatie herwerken tot ze begrijpelijk is. 

 Historisch onderzoek toegankelijk maken voor een breed publiek: een breed 
publiek laten kennismaken met de resultaten van onderzoek, bijvoorbeeld door 
het schrijven van een artikel, het uitwerken van een tentoonstelling.  

 Initiatief nemen: kansen zoeken en benutten, uit eigen beweging als eerste ideeën 
of acties voorstellen en zelf iets doen zonder af te wachten tot anderen actie 
ondernemen. 

 Oordelen: op basis van een redenering of een afweging van relevante uitspraken 
of feiten tot een gevolgtrekking komen.  

 Efficiënt werken: tijd en middelen optimaal inzetten bij het uitvoeren van taken 
en activiteiten zodat er met een minimum aan tijd en middelen toch een maximaal 
resultaat komt. 

 Nauwkeurig werken: taken en activiteiten uitvoeren met aandacht voor precisie 
en stiptheid. 

 Planmatig werken: structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij de 
aanpak van taken. Taken volgens plan uitvoeren, het verloop van de 
werkzaamheden bewaken en zowel het proces als het product van de bereikte 
resultaten evalueren en er conclusies uit trekken voor de aanpak van volgende 
taken. 

 Afspraken maken: mondeling of schriftelijk met anderen overeenkomen wie wat 
zal doen binnen een bepaalde termijn en binnen bepaalde mogelijkheden of een 
bepaalde situatie. 

 Afspraken nakomen: zich houden aan en handelen naar wat met anderen 
overeengekomen is. 

 Samenwerken: in functie van het groepsbelang op een constructieve manier met 
anderen aan eenzelfde taak of een gezamenlijk resultaat werken. 

 Met een dataverwerkingsprogramma werken: efficiënt gebruik maken van een 
computerprogramma voor dataverwerking door de verschillende mogelijkheden 
van het programma te kennen en aan te wenden. 

 Met een tekstverwerkingsprogramma werken: efficiënt gebruik maken van 
een computerprogramma voor tekstverwerking door de verschillende 
mogelijkheden van het programma te kennen en aan te wenden. 
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Voorwaarden 

 Parate kennis Frans, Duits en Italiaans 
 Goede kennis van paleografie 

Wij bieden 

 Je wordt opgenomen in een klein, gedreven team.  
 Wij voorzien de volgende begeleiding: intakegesprek (instructies, context, …), 

wekelijkse reflectie tijdens opstartfase, functioneringsgesprek en evaluatie. 
 

Periode en looptijd 

 In overleg 
 

Contact 

Marieke Debeuckelaere, Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek, 

marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be, T. 02 531 01 45 

www.kasteelvangaasbeek.be 

 

1.7. Over de scholen van de zusters Annunciaten 

 School of werkhuis? De tapijtschool van het Heilig-Hartinstituut Heverlee (1905-1952).  

 De iconografie van de heilige Johanna van Frankrijk in Vlaanderen, stichteres van de 

orde der annuntiaten in Vlaanderen (16de – 20ste eeuw)  

 Contemplatieve en apostolische annuntiaten in Brabant: religie met een vrouwelijk 

gelaat tussen Ancien Regime en moderniteit.  

 Gender en de ontwikkeling van de plastische kunsten in het secundair onderwijs (19de-

20ste eeuw): een studie op basis van handboeken  

 “Drugs op school?!”: de ontdekking van en omgang met een maatschappelijk probleem in 

een pedagogische context – Heilig Hartinstituut 1970-2000.  

 “Wat zal ons meisjes worden”: de aanwezigheid van een gendergevoeligheid in de 

doelstelling en studiekeuzebegeleiding van een pms-centrum: 1950-2000.  

 Het opvoedingsproject in het congregationeel katholiek onderwijs : redactie en 

implementatie in de scholen van de annuntiaten Heverlee : 1962-2016.  

 De ‘bijhuizen’ van de congregatie annuntiaten Heverlee : sociale en economische functie 

van een scholennetwerk voor de congregatie en voor de regio. 1907-1945.  

 Van arts d’agrément tot ‘nuttige’ handwerken: programma en praxis van het 

handwerkonderwijs in de lagere (normaal)school. Heilig Hartinstituut 1920-1970.  

 Profiel en ervaringen van de eerste generatie lekeleerkrachten in een katholieke 

meisjesschool: het Heilig-Hartinstituut.  

mailto:marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be
http://www.kasteelvangaasbeek.be/
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 De ouder als medeopvoeder erkend? Relatie met de ouders in het secundair onderwijs : 

Heilig Hartinstituut voor 1960/na 1960.  

 De ouder als medeopvoeder erkend? Relatie met de ouders in het lager onderwijs: 

scholen van het Heilig Hartinstituut voor 1960/na 1960  

 Terugkeer naar de bronnen: de zoektocht van een congregatie en een orde naar hun 

spirituele wortels. Apostolische en contemplatieve annuntiaten 1970-  

 Op de taalgrens: de omschakeling van een tweetalige school naar een Nederlandstalige 

campus met ‘Franse’ school  

 Zusters annuntiaten van Heverlee in Belgisch Congo: een studie van hun leef- en 

denkwereld aan de hand van hun briefwisseling 1932-1945.  

 ‘Blanke hosties’: het ideaalbeeld van de zuster missionaris aan de hand van teksten en 

briefwisseling 1932-1945.  

 Landbouw als een hefboom tot ontwikkeling en zelfvoorziening:  onderzoek naar de 

activiteiten van een Europese zustercongregatie 1968-201 

 ’Bruid van God’: het ideaalbeeld versus profiel van de apostolische religieuze in de jaren 

1950-1960.  

 ‘Gezocht: man met visie in een onduidelijke periode voor het katholiek onderwijs’: de 

loopbaan en onderwijsopvattingen van Michel Devisch. 

 ‘Gezocht: man met visie in een woelige periode voor het katholiek onderwijs’: de 

loopbaan en onderwijsopvattingen van Xavier Temmerman (1850-1920) 

 De annuntiaten van Heverlee en de inplanting van onderwijsactiviteit in de Brusselse 

agglomeratie.  

 Bijdrage tot de geschiedenis van de kinderopvang in Vlaanderen: de annuntiaten en de 

uitbouw van Nederlandstalige kinderopvang in de Brusselse agglomeratie.  

 Katholieke scholenarchitectuur in de jaren 1950: Victor Broos en zijn werkzaamheden in 

het Heilig Hartinstituut. 

 Vrouwen van de actie: ‘het profiel van drie opeenvolgende oversten in een 

onderwijscongregatie’ (Heilig Hartinstituut 1887 – 1950). 

 De ‘kunst van het samenleven’: het gemeenschapsleven van vrouwelijke religieuze 

congregaties als samenlevingsvorm tegen het licht gehouden. 

 Congregaties onder druk: hoe gaan ze praktisch en mentaal om met het 

uitdovingscenario? 

 Onderwijscongregaties en identiteit(en) in het onderwijs: hoe staan de grote erflaters 

van het katholieke onderwijs tegenover de actuele wendingen rond identiteit en praktijk 

in het katholiek onderwijs. 

Interesse? Neem contact op met: Ria Christens <ria.christens@hhh.ksleuven.be> 

 

2. ARCHITECTUUR 

2.1. (Kunst) historisch onderzoek naar architectuur in Vlaanderen 
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 De naoorlogse geschiedenis van de verkaveling / het profiel van de 

verkavelingsarchitect in Vlaanderen 

‘Verkavelingsverhalen’ zijn vandaag een hot topic bij mensen, organisaties en instituten die 

nadenken over de toekomst van het ruimtegebruik in Vlaanderen. Stilaan zijn velen ervan 

overtuigd dat het steeds verder in stukjes hakken van de beschikbare open ruimte geen 

duurzame optie is. Met de toenemende vergrijzing van de verkavelingsbevolking rijzen 

bovendien vragen naar de efficiëntie van de verkaveling als woonvorm, naar ontsluiting (vaak 

slecht ontsloten met openbaar vervoer) en naar ruimtegebruik (woningen die vaak te groot zijn 

voor gepensioneerden die er achterblijven nadat hun kinderen het huis uit gingen). Toch zijn 

dergelijke wijken erg beeldbepalend voor het Vlaamse landschap. 

Hoewel er al heel wat onderzoek verricht werd naar Belgiës stedenbouwkundige verleden is er 

tot hiertoe meer historische aandacht gegaan naar de sociale woningbouw en sociale 

huisvestingsmaatschappijen dan naar de verkaveling en de meer commercieel ingestelde 

verkavelingsmaatschappijen. Gezien hun kwantitatief belangrijke impact op de bebouwde 

ruimte in Vlaanderen zou het goed zijn om toch ook de geschiedenis en evolutie van een of meer 

dergelijke maatschappijen in beeld te krijgen. 

Verkavelingsmaatschappijen vormden en vormen bovendien een belangrijke werkgever voor 

architecten – architecten die vaak in een relatieve anonimiteit werkten en weinig of geen sporen 

nalieten in de architectuurgeschiedschrijving. Toch kan het nuttig zijn om ook een dergelijk 

architectenprofiel – ‘de verkavelingsarchitect’ vroeger en nu – eens onder de loep te nemen en in 

te bedden in een bredere historiografie van de verkaveling(smaatschappij). Hoe ging zo’n 

architect te werk? Wat was zijn/haar verhouding tot de verkavelingsmaatschappij? Bestond er al 

dan niet enige autonomie en medezeggenschap over het eindresultaat en waarom kozen 

architecten voor een loopbaan als ‘verkavelingsarchitect’?  

Aanknopingspunten voor thesisonderzoek: 

 het archief zijn van architect Ludo Van Looy, die sinds de jaren 1960 in dienst was van 

een grote verkavelingsmaatschappij (Matexi, zie https://www.matexi.be/nl/over-

matexi)) – Rijksarchief Antwerpen-Beveren, contactpersoon dhr. Johan Dambruyne – zie 

ook de beknopte beschrijving in www.architectuurarchieven.be 

(http://www.odis.be/lnk/AE_9934)  

 bestaande literatuur over Belgische stedenbouwgeschiedenis, van o.a. Bruno De 

Meulder, Karina Van Herck, Michiel Dehaene, Katrien Theunis, Michaël Ryckewaert, 

Pieter Van den Broeck, Els De Vos, publicaties als ‘Wonen in Welvaart 1945-1973’ 

(2007), erfgoedprojecten als ‘Vijftig jaar wet op de stedenbouw’ (2012-13), … 

 hedendaags denkwerk en recente debatten over de toekomst van de verkaveling, zoals 

het project http://www.verkavelingsverhalen.be/ en de expo 

https://www.vai.be/nl/activiteit/projecties-5-verkavelingsverhalen; opinies van de 

vorige en huidige Vlaams Bouwmeester, bijv. 

http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/pers/klassieke-verkaveling-achterhaald-model 

https://www.matexi.be/nl/over-matexi)
https://www.matexi.be/nl/over-matexi)
http://www.architectuurarchieven.be/
http://www.odis.be/lnk/AE_9934
http://www.verkavelingsverhalen.be/
https://www.vai.be/nl/activiteit/projecties-5-verkavelingsverhalen
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/pers/klassieke-verkaveling-achterhaald-model
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en http://www.bruzz.be/nl/actua/bouwmeester-van-broeck-wil-vlaming-uit-zijn-villa-

lokken. 

 

 Beeldvorming van bouwbedrijven via publiciteit in Belgische architectuur- en 

bouwtijdschriften 

Niet alleen architecten, stedenbouwkundigen en industrieel ontwerpers geven vorm aan de 

gebouwde omgeving. Ook aannemers, ingenieurs, vaklui en leveranciers hebben hier een 

enorme impact op. Over de wijze waarop de bouwsector evolueerde, de technieken en de 

materialen die werden gebruikt en het belang van het bouwbedrijf voor de economie is tot nu 

toe relatief weinig bekend. Waar een gebouw vaak geassocieerd wordt met een architect, blijven 

de uitvoerders ervan vaak anoniem. Het tijdelijke karakter van een bouwwerf versterkt dit nog. 

Toch zijn de eigenlijke bouwers en de praktijk op de bouwwerf erg bepalend voor het 

eindresultaat en is het nodig om hier een beter inzicht in te krijgen.  

Een van de mogelijkheden om aannemers en bouwbedrijven beter in beeld te krijgen is het 

nagaan hoe ze zichzelf presenteerden en promootten, bijvoorbeeld via advertenties in 

vaktijdschriften uit een bepaalde periode. Bladen zoals L’Émulation, L’Habitation à bon marché 

(beide voorlopig enkel in de leeszaal van de Erfgoedbibliotheek digitaal doorzoekbaar), 

L’Ossature métallique en Bâtir (online via de UGent) kunnen zo het vertrekpunt vormen van een 

eerste exploratie van de beeldvorming van aannemers en bouwbedrijven in de Belgische 

architectuurpers.  

Aanknopingspunten voor thesisonderzoek: 

 Onderzoek naar aannemers, bouwwerven, bouwbedrijven van o.a. Inge Bertels, Jelena 

Dobbels, Rika Devos en internationaal van de Construction History Society. 

 Webdossier rond bouwbedrijf op de website van het CVAa (online vanaf september 

2017) 

 Bovengenoemde Belgische architectuurtijdschriften werden de afgelopen jaren 

gedigitaliseerd in een samenwerkingsverband tussen het CVAa, de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience, de UGent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (zie 

www.architectuurtijdschriften.be), waarbij ook de reclameblokken digitaal 

doorzoekbaar gemaakt werden. 

 

 Adoptie van teken- en ontwerpsoftware door Vlaamse architectenbureaus in de 

jaren 1980 en 1990. 

Digitale hulpmiddelen maken al lang deel uit van het courante instrumentarium van 

architectenbureaus. In de jaren 1980 was de ingebruikname van digitale tekenprogramma’s 

binnen Vlaamse architectenbureaus echter pionierswerk. Dit bleef zo in de jaren 1990, hoewel 

de nieuwe technologie steeds meer werd gebruikt, door het op de markt brengen van de pc. Pas 

kort voor de millenniumwisseling zouden digitale tekenprogramma’s een vast onderdeel 

beginnen uitmaken van architectuuropleidingen. 

Vanuit zijn werking stelt het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven vast dat veel 

architectuurarchieven die op dit moment aan bewaarinstellingen worden aangeboden digitaal 

http://www.bruzz.be/nl/actua/bouwmeester-van-broeck-wil-vlaming-uit-zijn-villa-lokken
http://www.bruzz.be/nl/actua/bouwmeester-van-broeck-wil-vlaming-uit-zijn-villa-lokken
http://www.architectuurtijdschriften.be/
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materiaal bevatten uit de jaren 80 en 90. Hoewel het CVAa vanaf 2010 de evolutie van digitale 

tekensoftware binnen architectenbureaus stelselmatig opvolgt, ontbreekt er een algemeen 

overzicht van de software uit die eerste jaren.  

Een dergelijk overzicht is belangrijk om te begrijpen hoe ontwerpen in die jaren binnen Vlaamse 

architectenbureaus tot stand kwamen en wat de impact van de digitale technologie was. 

Daarnaast moet het dienen om het materiaal in de archieven van deze architectenbureaus beter 

te begrijpen en te waarderen. 

Mogelijke vragen binnen deze thematiek zijn: 

1. Wat waren de voornaamste motieven voor architectenbureaus om voor digitaal 

ontwerpen te kiezen? 

2. Welke programma’s waren er in die tijd op de markt? Wie gebruikte deze programma’s 

en op welke manier? 

3. Hoe was de markt rond deze software gestructureerd? Welke partijen verdeelden de 

software, hoe werd de software gepromoot en waar konden de architectenbureaus 

terecht voor opleiding en ondersteuning? 

4. Hoe belangrijk zijn de software en de bestanden om het oeuvre van architecten te 

begrijpen? 

Aanknopingspunten voor thesisonderzoek: 

 Het digitaal archief van architecten Christian Kieckens, Willem Michiels en Monique 

Stoop, alle bewaard in het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen. (overdracht 

van het archief Monique Stoop is nog aan de gang) 

 Het ‘Origins of the Digital’-project van het Canadian Centre of Architecture, zie voor meer 

info: http://www.cca.qc.ca/en/issues/4/origins-of-the-digital/2077/archaeologists-of-

the-digital 

 Studies van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, zoals Het geheugen van de 

architect en The archives @ the architects, zie voor meer info: 

https://www.cvaa.be/nl/project/project-digitale-architectuurarchieven  

 Geïnteresseerd? Neem contact op met: cvaa@vai.be   
 
 

2.2. Onderzoeksonderwerpen in het architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen  

 

Onderstaande lijst van onderzoeksonderwerpen voor studenten in verschillende disciplines is 
de eerste versie van een databank die stelselmatig zal uitgebreid worden. Elk van de voorstellen 
vertrekt vanuit (vaak uniek) materiaal in de collectie van  het Architectuurarchief, en waar 
mogelijk worden bijkomende referenties opgegeven. 

Neem voor meer informatie contact op met: Stefaan.GRIETEN@provincieantwerpen.be 

 

Frans en Lodewijk Baeckelmans 

François en Louis Baeckelmans zijn typische vertegenwoordigers van het academische 
eclecticisme van de tweede helft van de 19e eeuw. François Baeckelmans volgde lessen aan de 

http://www.cca.qc.ca/en/issues/4/origins-of-the-digital/2077/archaeologists-of-the-digital
http://www.cca.qc.ca/en/issues/4/origins-of-the-digital/2077/archaeologists-of-the-digital
https://www.cvaa.be/nl/project/project-digitale-architectuurarchieven
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Antwerpse academie (1845-48) maar was als architect autodidact. In 1858 behaalde hij de Prijs 
van Rome en werd in 1867 corresponderend lid van de KCM. Tot het overlijden van Louis in 
1871 werkten de broers Baeckelmans samen en bouwden zij in Antwerpen o.a. de neogotische 
Sint-Amanduskerk (1869-74) en het Gerechtshof (1871-74), een eclectisch gebouw met 
neorenaissance-inslag. François Baeckelmans bouwde verder verschillende scholen, woningen 
en kastelen, kloosters en kerken, o.a. de Sint-Janskerk in Borgerhout (1886-89, i.s.m. H. Beyaert), 
de Notre-Dame de Bon-Secours in Péruwelz (1887-93) en de Sint-Rochuskerk in Deurne (1891-
93). Hij leidde van 1890 tot 1896 de restauratiewerken van de Antwerpse kathedraal. Vanaf 
1886 onderwees hij architectuur aan de Antwerpse academie (bron: VIOE) 

Materiaal in APA:  

- archieven L. Baeckelmans 

De collectie beslaat 25 aquarellen en 16 pentekeningen van groot formaat (circa 37 x 26 cm) die 
Baeckelmans maakte tijdens zijn verblijf in Italië in 1860-1863, als winnaar van de Prijs van 
Rome. 

- AKASKA 

o.a. copie des lettres 1903-1926, plannen kerken, kastelen, herenhuizen 

- Engetrim 

Plannen van enkele huizen in de wijk Zurenborg 

- De Beer 

o.a. Sint-Janskerk, heropbouw Beurs 

 

. Karel Toen 

Actief eind 19de eeuw – jaren 1930 

Niet bestudeerd architect die een breed gamma van bouwtypes beheerste. 

Materiaal in APA:  

- archief  KASKA: voornamelijk typologie van woningen, ouderlingentehuis, kerk, gasthuis, 
gemeentehuis (= gedeeltelijke samenloop met provinciaal architecten) 

 

. De Architectuur van de wereldtententoonstelling 1930 in Antwerpen 

De wereldtentoonstelling is goed gedocumenteerd in literatuur, archief en foto’s, maar specifiek 
de architectuur ervan is nog niet uitputtend onderzocht. Daarvoor staan tal van archiefcollecties, 
inclusief fotomateriaal, ter beschikking. 

Materiaal in APA: 

- archief Smolderen: hoofdarchitect van de wereldtentoonstelling 

- archieven Stynen, Van Ballaer, De Mont (archief Academie), Smekens, Huygh, Francken, 
Portielje, Smolderen, Van Steenbergen, Sol 

 

. Edward Careels as a private architect 

Edward Careels (1857-1933), an architect who lived and worked in the small town of Lier, 
combined the practice of a private architect with the office of architect for the provincial 
government of Antwerp, and thus created an impressive oeuvre that is characterized by a 
picturesque eclecticism, and by a large variety of building types. Although the nature of this 
architecture has been defined in recent literature, a general study of his work, based on 
underused sources such as his archives in the Architectuurarchief Provincie Antwerpen, could 
shed new light on Careels’ oeuvre as a private architect, and its position within the 
contemporary practice in Lier and elsewhere. 

Objectives  
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Monographic study of the oeuvre of Edward Careels as a private architect, including its position 
within the contemporary practice in Lier and elsewhere. 

Materiaal in APA: 

- archief Edward Careels 

 

. Evoluerende restauratievisies en herbestemmingen aan de hand van twee casussen: 
Rubenshuis versus Rockoxhuis 

Beide historische panden in Antwerpen zijn in verschillende periodes geadapteerd tot musea: 
het Rubenshuis in de periode 1937-1945 onder leiding van Emiel Van Averbeke, het Rockoxhuis 
vanaf 1974 onder leiding van Joseph-Louis Stynen. Het onderzoek over deze adaptaties houdt 
rekening met het statuut en de pedigree van beide woningen, en focust op evoluerende 
restauratie- en museale visies, zoals ze tot uiting komen in beide casussen.  

Materiaal in APA: 

Rubenshuis: archief Blommaert, album reconstructie Rubenshuis Blomme wereldtentoonstelling 
1910 (+ materiaal andere instellingen) 

Rockoxhuis: archief Joseph-Louis Stynen 

 

. Emiel Van Averbeke en zijn relatie met de architectuurgeschiedenis 

Emiel Van Averbeke (1876-1946) is bekend als belangrijk vertegenwoordiger van de art 
nouveau in België, en hanteerde later de vormentaal van de art deco. In 1905 begon hij tevens 
een carrière bij de stedelijke dienst gebouwen bij de stad Antwerpen, waar hij als 
stadsbouwmeester verantwoordelijk was voor tal van openbare gebouwen en complexen. Een 
aspect van zijn indrukwekkende oeuvre is tot nu toe weinig onderzocht geweest. Gedurende 
heel zijn architectuurpraktijk heeft Van Averbeke een nauwe relatie immers opgebouwd met de 
lokale architectuurgeschiedenis, enerzijds in zijn ontwerpen in neo-Vlaamse of neo-traditionele 
stijl (Melkerijgebouw 1898 dierentuin Antwerpen; Hof van Nauwelaerts 1910-11 Antwerpen; 
Brandweerkazerne 1922 Siberiastraat Antwerpen; De Peerboom en Fonteyn 1925-26 
Paardenmarkt Antwerpen), anderzijds in zijn restauratiepraktijk (Cantorij Aarschot, Rubenshuis 
Antwerpen, toren Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen). Het onderzoek focust op deze 
relatie, rekening houdend met de cultuurhistorische context waarin Van Averbeke stond, 
waarbij onder meer zijn activiteiten voor de Antwerpse kunstvereniging De Scalden relevant 
zijn. 
Materiaal in APA:  

- archief Blommaert (Rubenshuis);  

- archief Emiel Van Averbeke (o.a. Cantorij Aarschot) 

Elders: o.a. stadsarchief Antwerpen (OLVtoren); KADOC (Cantorij Aarschot, schenking Thomas 
Coomans); AMVC (De Scalden) 

 

. Het bankgebouw in Antwerpen in de 19de eeuw en in het interbellum 

Typologisch komt het bankgebouw in de 19de eeuw tot ontwikkeling, met een standaardisering 
qua inplanting, grondplan, ruimtelijke indeling, circulatie en architectuurtaal. In Antwerpen zijn 
tal van bankgebouwen uit de 19de eeuw en het interbellum bewaard. Het onderzoek kan 
vertrekken van een inventarisatie van de bestaande, verbouwde en verdwenen bankgebouwen, 
gecombineerd met archiefonderzoek, om op basis daarvan uitspraken over typologie en evolutie 
te doen.  

Materiaal in APA:  

- Archief Cols & De Roeck: Banque Auxiliaire d’Anvers (Lange Nieuwstraat) 

- Archief Academie: Beyaert, Nationale Bank  
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- Archief Thielens: Banque de Reports (Meir Antwerpen) 

- Archief Vanhoenacker: Boerentoren 

Materiaal elders: archief Beyaert (AAM) 

 

. burgerlijke cultuurhuizen in Antwerpen in de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw 

In de 19de eeuw ontstonden in Antwerpen zoals in andere steden door de burgerij 
georganiseerde verenigingen, die een breed gamma culturele en sociale activiteiten voor leden 
en genodigden organiseerde. De lokalen van deze verenigingen groeiden uit tot selecte 
ontmoetingsplaatsen voor lokale netwerken en cultuurtempels. Het onderzoek is enerzijds 
cultuurhistorisch, maar heeft een onmiskenbaar architectuurhistorische component. 

Materiaal uit APA: 

- Archief Academie: Stordiau Cercle catholique (archief Academie lade 19R, 17 plannen);  

- Archief Cols & De Roeck: Cercle Royal La Philotaxe 

- Archief Maxime Winders (veranderingswerken La Philotaxe) 

Materiaal elders: AMVC: Cercle artistique; Felixarchief: archief KMDA; KMDA: plannenarchief 
KMDA 

 

. regionale art nouveau: de casus Lier (Careels, De Meyer) 

De art nouveau manifesteerde zich in het regionale centrum Lier in het oeuvre van architecten 
zoals Edward Careels en Bernard De Meyer. Het onderzoek kan zich richten op de aard van deze 
art nouveau-toepassingen, de opdrachtgevers, de plaats ervan in het oeuvre van de architecten – 
in het geval van Careels eerder beperkt - en de relatie tot grotere centra, in casu Antwerpen. 

Materiaal in APA:  

- Archief De Meyer 

- Archief Careels 

 
. Vakmanschap en meesterschap. Paul Smekens en zijn aannemers in het interbellum  
Smekens ontwikkelde in de woningen die hij in het interbellum ontwierp, een eclectische stijl 
waarin verschillende contemporaine stromingen uit het buitenland resoneren. Desgevallend 
ontwierp hij ook het interieur, zoals voor het woningcomplex Verswyver in Antwerpen. 
Verschillende van zijn realisaties zijn goed bewaard en uitstekend gedocumenteerd. Aan de 
hand van deze bronnen kan een doorsnede gemaakt worden van de aannemers die hij aansprak, 
en kunnen onderzoeksvragen geformuleerd naar de relatie tussen architect en aannemer, en 
tussen origineel ontwerp en standaardproductie.  
Materiaal in APA: 
- Archief Smekens 
 
. Architectuur en interieurontwerp woning Pot (Axel, 1978) 
Lou Jansen verbouwde in 1978 voor de zussen Pot (gerelateerd aan woninginrichting Pot in 
Axel) een woning, waarvoor interieurarchitect Amar Antheunis (Koewacht) het interieur 
leverde. Het dossier is zeer goed gestoffeerd, inclusief plannen en foto’s.  
Materiaal in APA:  
- Archief Jansen 
 

. Typologie van de architectuurmaquette 19de en 20ste eeuw 

Op basis van recent onderzoek over architectuurmaquettes in Vlaanderen en gekoppeld aan 
inventarisatie van architectuurmaquettes, bewaard en verdwenen, in openbare en 
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privécollecties, kunnen conclusies geformuleerd worden over verschillende types, hun gebruik 
en hergebruik, en hun relatie tot de architectuurpraktijk. 

Materiaal in APA: 

- de maquettecollectie 

- tal van archiefcollecties 

Materiaal elders: openbare besturen als opdrachtgevers, archief- en museuminstellingen, 
particuliere verzamelingen 

 

. Joseph-Louis Stynen als restauratiearchitect 

Stynen (1907-1991) heeft in zijn loopbaan die meer dan een halve eeuw overspant, een groot 
aantal monumenten in stad en provincie Antwerpen gerestaureerd. De kwantiteit van deze 
activiteiten en het cultuurhistorische belang van tal van gerestaureerde monumenten vormen 
een belangrijk element in de praktische canon van monumentenbeheer en –onderzoek in 
Vlaanderen. Een grondige studie naar Stynens opvattingen en de praktische uitvoering van zijn 
restauraties, inclusief voorstudie, en de evolutie van zijn praktijk, is dan ook aangewezen. 

Materiaal in APA: 

- archief Stynen 

 

. De presentatie van de architect 

Architecten hebben zich in de loop der eeuwen op verschillende manieren gepresenteerd, door 
signaturen, traktaten, portfolio’s, in het oeuvre verwerkte portretten. Anderzijds zijn er ook 
gedenktekens gemaakt om architecten uit het nabije of verre verleden te herdenken. Het 
architectuurarchief bevat enkele opmerkelijke casussen van beide trajecten. Het onderzoek 
vertrekt van de samenstelling van een database, op basis waarvan uitspraken over context, aard 
en evolutie van dit fenomeen kunnen bestudeerd worden.  

Materiaal in APA: 

- archief Thielens 

- archief KMBA 

- archief Careels 

- archief Joseph-Louis Stynen 

- archief Van Averbeke 

- archief Alexis Van Mechelen 

 

. Jean-Laurent Hasse 

Hoewel deze architect belangrijke realisaties op zijn actief heeft (cf. 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/2698), is er nooit een monografisch 
onderzoek naar zijn oeuvre gebeurd.  

Materiaal in APA: 

- fotoalbum 

Materiaal elders: 

- o.a. familiearchief Hasse in het Stadsarchief Antwerpen 

 

. De restauraties van de Bourgondische kapel in Antwerpen 

De zogenaamde Bourgondische kapel is als hofkapel van het voormalige hof van Immerseel een  
belangrijk monument, cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en qua interieurafwerking. De 
kapel is twee keer gerestaureerd, in 1876 e.v. onder leiding van Frans Baeckelmans met 
medewering van glazenier Stalins, en in 1972 e.v. onder leiding van Joseph-Louis Stynen. Het 
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onderzoek richt zich op zowel de kapel en haar materiële context, als op beide restauraties en de 
vergelijking tussen beide campagnes, maar ook op de presentatie van deze kapel in 
wetenschappelijke en secundaire literatuur en publicaties. 

Materiaal in APA: 

- archief Baeckelmans in archief Academie 

- archief Stalins 

- archief Joseph-Louis Stynen 

 

. Jan Van Asperen 

Ondanks zijn relevantie voor de ontwikkeling van de art nouveau in Antwerpen en zijn latere 
activiteiten (cf. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/4891) is er nooit een 
omvattend monografisch onderzoek uitgevoerd naar Jan Van Asperen. Het voorgestelde 
onderzoek vult deze lacune in, door biografie, oeuvre en kritische analyse ervan, netwerk en 
samenwerkingen in kaart te brengen. 

Materiaal in APA: 

- archief Van Asperen (+ Van Averbeke) 

- Gedenkboek Provinciale Tentoonstelling van Technisch Onderwijs, 1929 

Materiaal elders: 

- stadsarchief (JVA in stadsdienst) 

- privécollectie 

 

. De second-empire en de Louis-Philippestijl in Antwerpen 

Beide stijlen vonden tal van toepassingen in de burgerlijke bouwkunst in Antwerpen in de 
periode 1840-1870. Ondanks dit relatieve succes, en het voortbestaan van tal van realisaties in 
het straatbeeld, heeft het onderzoek zich tot nu toe te weinig georiënteerd op deze idiomen. Het 
voorgestelde onderzoek definieert beide stijlen, en brengt de aard van de toepassingen en de 
architecten in beeld.  

Materiaal in APA: 

- archief Academie 

 

. Historisch schrijnwerk in de 19de eeuw 

Schrijnwerk maakt als beeldbepalend onderdeel deel uit van de presentatie en de kwaliteit van 
een gebouw. Niettemin is dit aspect – zeker voor de Antwerpse regio – zo goed als niet 
bestudeerd. Tegelijk verdwijnt ook historisch schrijnwerk uit het straatbeeld en uit interieurs. 
Aan de hand van gericht onderzoek in collecties van het Architectuurarchief en toetsing aan de 
gebouwde realiteit kan een evolutie in vorm, materiaal, afwerking geschetst worden, gekoppeld 
aan een gefundeerd voorstel van omgang met dit erfgoed. 

Materiaal in APA: o.a. 

- archief Academie 

- archief Engetrim 

- archief Thielens 

- archief m.b.t. de opleiding (St.-Lucasscholen, Academie) 

 

. Historisch schrijnwerk in de 20ste eeuw 

Schrijnwerk maakt als beeldbepalend onderdeel deel uit van de presentatie en de kwaliteit van 
een gebouw. Zeker in het interbellum ontwierpen architecten, afhankelijk van de opdracht, 
schrijnwerk. Tegelijk bestond een groot aanbod aan gestandaardiseerde producten. Niettemin is 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/4891
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dit aspect – zeker voor de Antwerpse regio – zo goed als niet bestudeerd. Tegelijk verdwijnt ook 
historisch schrijnwerk uit het straatbeeld en uit interieurs. Aan de hand van gericht onderzoek 
in collecties van het Architectuurarchief en toetsing aan de gebouwde realiteit kan een evolutie 
in vorm, materiaal, afwerking geschetst worden, gekoppeld aan een gefundeerd voorstel van 
omgang met dit erfgoed. 

Materiaal in APA: o.a. 

- archief Francken 

- archief Van Steenbergen 

- archief Léon Stynen 

- productcatalogi 

 

. Architectuur voor de diamantsector 

Kantoren en slijperijen, Beurs voor diamanthandel, verenigingsgebouwen 

Materiaal in APA: archieven Bal, Eduard Van Steenbergen, Léon Stynen, Vanhoenacker, 
Smolderen, Cols-De Roeck, Fux, … 

 

. Stichting Architectuurmuseum  

Materiaal in APA:  

- archief van de Stichting 

 

. Crépain – SILO 

Ontwerpen voor architectuur, interieur, tuin 

Materiaal in APA:  

- archief Crépain 

 

. Heinrich Sermeus 

Tot heden niet bestudeerd architect, actief als ontwerper en in monumentenzorg in het 
Mechelse, o.a. als lid van de KCML.  

Materiaal in APA:  

-  archief van Sermeus 

 

. Rudy Somers 

Somers is tot nu toe in de literatuur bekend als medewerker van Alfons Hoppenbrouwers bij het 
ontwerp voor het cultureel centrum Westrand in Dilbeek. Zijn eigen architectuurpraktijk is 
evenwel niet onderzocht, ondanks het belang van een aantal van zijn ontwerpen vanaf de jaren 
1960, waarin zich een parallel aftekent met zijn generatiegenoot Bob Van Reeth.  

Materiaal in APA: 

- archief van Somers  

 

. De praktische rol van het Architectuurarchief in de monumentenzorg 

Als bewaarplaats van uniek archiefmateriaal van grote waarde voor historisch onderzoek met 
praktische relevantie voor ingrepen in onroerend erfgoed biedt het Architectuurarchief 
mogelijkheden voor tal van soorten bevragingen, naargelang de actoren in de sector van 
monumentenzorg, gaande van bouwhistorisch onderzoekers, architecten, ambtenaren en 
studenten in gerelateerde studierichtingen. Het voorgestelde onderzoek dient deze 
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mogelijkheden in kaart te brengen en praktische voorstellen uit te werken om het gebruik van 
het in APA bewaarde materiaal in deze context te stimuleren. 

 

. Vroege tuinwijken in de Antwerpse regio  

Dirk De Vos-Van Kleef was met zijn Le nouvel Anvers, Cité-Jardin (1907) een wegbereider voor 
de introductie van de tuinwijk in België, en heeft ook een concreet project gelanceerd. 
Architecten zoals Paul Smekens, Joseph De Lange en Eduard Van Steenbergen ontwierpen in de 
jaren 1920 tuinwijkprojecten. Het onderzoek bestudeert niet alleen deze wijken, maar ook 
andere, voorlopig niet in kaart gebrachte projecten. Onderzoek naar de architectuur- en 
sociaalhistorische aspecten – inclusief de confrontatie van de Antwerpse realisaties met de 
status quaestionis van de tuinwijk in België - kan gecombineerd worden met een visie op de 
omgang van deze realisaties als erfgoed.  

Materiaal in APA: o.a.  

- archief Dirk De Vos-Van Kleef 

- archief Eduard Van Steenbergen 

- archief Cols-De Roeck 

 

. De stedeling in het groen. Wonen in de natuur vόόr WO II  

De gegoede Antwerpse stedeling heeft steeds een nadrukkelijke band onderhouden met de 
groene rand rond Antwerpen. Dit manifesteerde zich onder meer in een specifieke gebouwde 
infrastructuur, zoals hotels en restaurants, kleinere buitenverblijven, villa’s en kasteeltjes. Deze 
typologie en de evolutie ervan wordt in beeld gebracht, met aandacht voor omringende factoren 
zoals de promotie van (weekend)toerisme, transportmogelijkheden, ideologische stellingnames 
over leven in de stad versus op het platteland, en de evolutie van natuurbeleving op zich.  

Materiaal in APA: o.a.  

- archief Portielje 

- archief Cols & De Roeck 

- archief Thielens 

- archief Derks 

- archief Smekens 

- archief Stynen 

- archief Van Steenbergen, … 

 

. De stedeling in het groen. Wonen in de natuur na WO II  

In dit onderzoek wordt gefocust op de iconisering van de plattelandsvilla, haar vorm en indeling 
en haar relatie met vooroorlogse types. 

Materiaal in APA: o.a.  

- archief Laporta 

- archief Beeck 

- archief Maeremans 

- archief Stynen 

- archief René Van Steenbergen, … 

 

. Bouwen voor auto’s  

De opkomst van de auto en het universele succes ervan als transportmiddel en statussymbool 
veroorzaakte de creatie van een uitgebreide infrastructuur, zoals autofabrieken en –toonzalen, 
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garages, benzinestations, drive-ins, tunnels en autosnelwegen. Het onderzoek schetst aan de 
hand van casussen de impact van de auto. 

Materiaal in APA: o.a.  

- archief AGOS 

- archief JL Stynen 

- archief Léon Stynen 

- archief Karel Van Riel 

- archief Cols-De Roeck 

 

. De inplanting van megaconstructies in het stedelijk weefsel van Antwerpen. 
Geschiedenis, effecten, toekomst 

In het stedelijk weefsel van Antwerpen zijn voortdurend grote entiteiten geïntegreerd die door 
hun proporties en inplanting een dwingende afdruk op de omgeving en/of de skyline van 
Antwerpen nalieten: kerken, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, het centraal station, 
de Boerentoren, het Zeemanshuis, de Politietoren, de Theaterbuilding, de Stadsschouwburg, de 
Antwerp tower. De planning en totstandkoming, de uitwerking en het functioneren van het 
gebouw in dialoog met zijn omgeving en de waardering door latere generaties zijn telkens 
anders. Een historisch onderzoek met aandacht voor alle voornoemde aspecten brengt aan de 
hand van gerichte casussen een panoramisch beeld op dit verschijnsel. 

Materiaal in APA: o.a.  

- archief Appel 

- archief Cols & De Roeck 

- archief Vanhoenacker 

- archief KVNS 

- archief Smekens 

- archief Wittocx 

- archief L. Stynen, … 

 

 
 

3. ONDERWERPEN OVER IMMATERIEEL ERFGOED 

3.1. Onderwerpen aangaande actueel beleid m.b.t. immatarieel erfgoed: 

 Onderzoek rond immaterieel cultureel erfgoed en ethiek - naar een  set ethische 

principes voor ICE werking in Vlaanderen? 

 Onderzoek naar immaterieel cultureel erfgoed in een stedelijke context. 

 Onderzoek naar immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit.  

 Onderzoek naar ICE in relatie tot de Sustainable Development Goals i.k.v. de VN Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling 

 Onderzoek naar immaterieel cultureel erfgoed en collectiebeherende instellingen 

(musea, archieven, …) 

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

3.2. Internationaal beleid en beleid in de praktijk 
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 2017: 5 jaar www.immaterieelerfgoed.be: analyse/doorlichting van de 

elementen/borgingsacties op de databank immaterieelerfgoed.be.  

 Erfgoedgemeenschappen / traditiedragers in Vlaanderen: wie voelt zich / welke groepen 

voelen zich aangetrokken tot het immaterieel cultureel erfgoeddiscours van UNESCO? 

Wie niet?  

 Formalisering / vererfgoedisering van ICE-praktijken: (hoe) veranderen praktijken en 

tradities na opname op lijsten en in registers (databank / Inventaris Vlaanderen / 

Representatieve Lijst / Register of Best Safeguarding Practices)?   

 Analyse van werking van het beleid en de praktijk rond ICE in Vlaanderen. 

 ICE-beleid op lokaal niveau.  

 Beleidsoverschrijdend werken & ICE.  

 De rol van cultural brokers / erfgoedprofessionals / erfgoedinstellingen / overheden 

voor ICE?  

 Opname van tradities op de Vlaamse Inventaris / internationale Representatieve Lijst: 

een politiek instrument? (empowerment gemeenschappen / dilemma’s / …). 

 Hoe verschilt het Vlaamse van het Nederlandse/Franse/… ICE-beleid? Wat zijn hiervan 

de gevolgen?  

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

3.3. Historisch onderzoek rond ICE 

 Onderzoek naar de historische dynamiek van tradities.  

 (Het ontstaan van / onderzoek naar) ‘nieuwe’ tradities in Vlaanderen & het idee van de 

hybriditeit van tradities.   

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

3.4. Onderzoek naar digitale en visuele aspecten rond ICE 

 Onderzoek naar technische aspecten die met immaterieel erfgoed te maken hebben (vb. 

Joey Brink begon zijn beiaardopleiding aan de Yale University in 2007. In 2011 werd hij 

aan diezelfde universiteit Bachelor of Science in Mechanical Engineering waarbij hij een 

thesis verdedigde over de design van beiaardtoetsen in oefenklavieren.) 

 Digitale technologie en ICE (vb. symposium ‘Intangible cultural heritage and innovation - 

2D and 3D Documentation and Visualisation of Performing Arts, Folklore and Rituals 

through the example of dance.’)  

 Visuele analyse promotievideo’s UNESCO.   

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

3.5. Ice en Toerisme 

 Onderzoek naar de toeristische valorisatie van ICE in Vlaanderen.  

 Waaruit bestaat (duurzaam) toerisme naar immaterieel erfgoed in Vlaanderen? 

 Wat is de impact van toerisme naar immaterieel erfgoed-praktijken in Vlaanderen?  

http://www.immaterieelerfgoed.be/
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 Welke belangen / wiens belangen spelen een rol?  

 De vermarkting van ICE(-elementen).  

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

3.6. ICE en collectiebeherende instellingen  

 Immaterieel cultureel erfgoed in/en musea (in tijdelijke tentoonstellingen / permanente 

tentoonstellingen / evenementen / beleid en visie) 

o stand van zaken in musea (stadsmusea, thematische musea, kunstmusea,…)  

o aanbevelingen voor het in praktijk brengen van ICE in musea  

 Immaterieel cultureel erfgoed in/en archieven 

 Onderzoek naar de relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed.  

 

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

3.7. ICE en diversiteit 

 De databank ICE als spiegel van een (super)diverse samenleving? Kansen en 

perspectieven.  

 Immaterieel erfgoed van jongerengemeenschappen.  

 Immaterieel erfgoed van gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond. 

 Immaterieel erfgoed van …  

 Stedelijk immaterieel erfgoed.  

 Hoe tradities een plaats geven in het dagelijks leven hier en nu? 

(> tip: je kan ook praktijkonderzoek binnen/samen met een ICE-gemeenschap voeren) 

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

 

 

3.8. De dialecten van Hèst, Huirtuit en Hilsit 

In de werkregio van Erfgoedcel Kempens Karakter zijn alle dialecten van oorsprong Brabants – 

of oer-Germaans als we nog verder willen teruggaan. Ze klinken dan ook gelijkend. Toch zijn er 

wel degelijk variaties, ook op kleine schaal. Zo zal iemand van Itegem of Wiekevorst een ander 

dialect voeren dan een inwoner uit Heist-op-den-Berg. 

Dialecten evolueren voortdurend. Het is dan ook moeilijk om te beweren dat iemand nog het 

‘echte’ dialect kent van zijn gemeente. Toch stellen we vast dat steeds minder mensen nog een 

zuivere vorm van dialect spreken. In veel gevallen moeten we hiervoor terugvallen op de oudere 

generatie. 
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De erfgoedcel Kempens Karakter wil dan ook het ijzer smeden wanneer het heet is. Van 2017 tot 

2019 wil de erfgoedcel de dialectvariaties van Heist-op-den-Berg, Herenthout en Hulshout in 

kaart brengen. We willen het onderzoek naar de oorsprong en de evolutie van deze lokale 

dialecten uitbreiden.  

Opdracht: 

- Een literatuurstudie, gecombineerd met veldonderzoek van de dialecten van Heist-op-

den-Berg, Herenthout en Hulshout.  

- Tijdens het veldonderzoek de dialecten registreren op zo’n manier dat ze met elkaar 

kunnen worden vergeleken. 

De erfgoedcel ondersteunt de onderzoeker/student met: 

- Een plaats om te werken in een historisch pand op het Begijnhof van Herentals 

- Visuele en auditieve opname-apparatuur 

- Communicatie-acties om het bereik te vergroten (in overleg) 

- Inhoudelijk advies (bv. netwerk) 

Voor meer info, contacteer Jan Matthé | Erfgoedcoördinator | Erfgoedcel Kempens Karakter | 

Begijnhof 27 ; 2200 Herentals; tel + 32 14 21 39 00 of +32 486 75 84 41 | 

jan@kempenskarakter.be | www.kempenskarakter.be  

 

3.9. Andere 

 Onderzoek naar de relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed. 

 Onderzoek naar processen van waardering.  

 Onderzoek naar (participatief) documenteren van ICE. 

 ICE in Vlaams onderwijs en educatie. 

Interesse? Neem contact op met: tapis plein * ellen janssens <ellen.janssens@tapisplein.be> 

 

 

4. STUDIE EN EDITIES VAN HISTORISCHE TEKSTEN 

4.1. Bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Bachelorproef klassieke talen 

1. Jean-François Sacombe, La science des accouchemens & la Luciniade: kwakzalverij over de 

bevalling in het Latijn en Frans. 

2. Triste lupus stabulis. De studentenaantekeningen in twee achttiende-eeuwse edities van 

Simon Verepaeus’ Latinae grammatices syntaxis. 
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3. Latijn in het zesde middelbaar te Douai. Studentenaantekeningen in de Auctores classis 

rhetoricae in collegiis Societatis Jesu provinciae Gallo-Belgicae anno 1634. 

4. Leuvense en andere lofdichten uit de achttiende en negentiende eeuw. Een studie van de 

laudationes in convoluut MAG-P. 13.959. 

5. Probo ac ingenuo adolescenti… Lofdichten in prijsboeken van de Latijnse school.  

6. De marginalia in een zeventiende-eeuwse editie van de brieven van Ignatius van 

Antiochië (Griekse tekst, 1566). 

 

Bachelorproef Nederlandse letterkunde 

1. Studie van de gedichten en het proza in handschrift bewaard in een achttiende-eeuwse 

editie van Samuel Costers poëzie (MAG-P 13.1707). 

2. Handschrift en boek: studie van het manuscript MAG-P 62.2 in relatie tot de editie 

Herman Jacob Constant van Nouhuys, Gedichten (Antwerpen, 1844)  

 

Masterproef klassieke talen 

1. Paul Suffren S.J., Rhetorica sacra et humana in triplici dicendi genere (Lyon, 1650). Editie, 

bronnenstudie en commentaar van een onuitgegeven cursus retorica. 

2. De Dissertatio chirurgico-medica de sectione sigaultiana et caesarea (Lovanii: Typis 

Academicis, 1791). Wetenschapshistorische studie van een zeldzaam Latijns traktaat 

over de keizersnede. 

3. Editie en literaire studie van één of meerdere, onuitgegeven Latijnse schooldrama’s. 

4. Bromo en Labros. Editie en literaire studie van een onuitgeven komedie uit de achttiende 

eeuw. 

5. Grieks studeren in het Latijn. Studie van de studentenaantekeningen in Georgius 

Fabricius, De Syntaxi partium orationis apud Graecos. Item De verbis anomalis (s.l., 1546). 

 

Contact: dr. Tom Deneire, conservator (tom.deneire@uantwerpen.be) 

 

5. PRAKTIJKGEBASEERDE ONDERWERPEN 

5.1.  Onderzoek naar de werking van het museum Bokrijk, vroeger en 
vandaag 

Een onderzoek naar de collectiegeschiedenis van het Openluchtmuseum Bokrijk (1954 
– 2015) 

 Maak kennis met de museale werking van zowel onroerend als roerend erfgoed; 
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 Inhoud onderzoek: 
o Hoe is de collectie tot stand gekomen? 
o Volgens welke principes? 
o Door wie?  
o Wanneer? 

 
Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar het gebruik van historische objecten 

 In de gebouwen in het museum staan objecten die zichtbaar zijn voor het publiek. 
Bokrijk is op zoek naar iemand die: 

 vragen omtrent de objecten opvangt van het publiek en seizoensmedewerkers; 
 Achterhalen hoe objecten werden gebruikt in de praktijk (historisch onderzoek); 
 Verslagen hiervan schrijven voor gebruik medewerkers; 
 Mogelijke ontsluitingen van deze objecten uitzoekt; 

 
Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Julie Conradi 
(julie.conradi@limburg.be). 
 

5.2. Praktijkgerichte vragen vanuit het Provinciaal archief West-Vlaanderen 

 Analyse van de bevoegdheden inzake toezicht op de lokale besturen door de federale 
overheid, de Vlaamse overheid en de Provincie sinds 1994.  

 Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 1ste 
Afdeling (brandweer, politie, toezicht lokale besturen, enz.) 

 Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 2de 
Afdeling (financiën, toezicht onroerende goederenbeheer, enz.)  

 Opmaak van een archiefschema voor het Provinciaal Archief 1875-1940 van de 5de 
Afdeling (sociale zaken) en inventarisering.  

 Toepassen van de bestaande selectielijst op archieven van 
arrondissementscommissariaten en kritische beschouwingen en voorstellen tot 
aanpassing ervan.  

 Analyse van de bevoegdheden en de (dubbele) archiefvorming van de dienst 
Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium, de Technische Dienst, de Dienst 
Gebouwen en de voormalige Dienst Wegen.  

 

Educatie, communicatie en publiekswerking  

 Onderzoek naar bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en 
uitwerken van modellen voor educatieve werking in archieven . 

 Onderzoek naar websites van West-Vlaamse archiefdiensten of ‘archieven op het web’ 
(noden publiek, noden archivarissen?) en formuleren van verbeterpunten 

 

Contact: isabelle.verheire@west-vlaanderen.be 
 

5.3. Imago- en publieksonderzoek voor Pajot Zenne Magazine – 
Pajottenland & Zennevallei magazine 

Pajot Zenne Magazine staat voor Pajottenland & Zennevallei magazine. P&Z is een diverse regio van 16 

gemeenten, gelegen in Vlaams-Brabant net naast Brussel. Het tijdschrift is ontstaan in 2013 vanuit een 

mailto:julie.conradi@limburg.be
mailto:isabelle.verheire@west-vlaanderen.be
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samenwerking tussen een aantal regio-organisaties: Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Regionaal 

Landschap Pajottenland & Zennevallei, Toerisme Pajottenland & Zennevallei, Pajottenland Plus 

(organisatie voor plattelandsontwikkeling), Arch’educ (Vormingplus Halle-Vilvoorde) en cultuurregio 

Pajottenland & Zennevallei. Sinds kort zijn ook de culturele centra van de regio in de samenwerking 

gestapt. 

Pajot Zenne Magazine wil een belevingstijdschrift zijn voor cultuur, natuur en vrije tijd. Interviews, 

artikels, weetjes, fotomateriaal laten regiobewoners kennismaken met het rijke culturele aanbod en 

zetten aan om hier actief aan deel te nemen. 

Pajot Zenne Magazine verschijnt drie keer per jaar in 30.000 exemplaren. Het tijdschrift verschijnt op 

21 maart (lente), 21 juni (zomer) en 21 september (herfst en winter). Het belevingsmagazine kan je 

gratis meenemen op 350 verdeelpunten in de regio: bibliotheken, gemeentehuizen, culturele centra, 

toerismekantoren en buurtwinkels. Een digitale versie van elke uitgave is ter beschikking op de 

websites van de deelnemende organisaties. 

De redactieraad van PenZine wil na drie jaar werking een zicht krijgen op het lezerspubliek van  het 

magazine. Wie neemt het magazine mee? Hoe wordt het ervaren? Wat is het imago van het magazine? 

Hoeveel regiobewoners kennen PenZine? De student voert een kwalitatief publieks- en 

imagoonderzoek uit en formuleert een voorstel van plan van aanpak om PenZine nog beter in de regio 

te vermarkten. 

Meer informatie over het initiatief: www.erfgoedcelpz.be/pajot-zenne-magazine  

Contactgegevens: Karen Van Buggenhout, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, T:02/451 69 49, GSM: 

0498/79 85 10, karen@erfgoedcelpz.be  

5.4.  Studie van het profiel van de bezoekers aan het Kasteel van Gaasbeek in 
2017 

Onder leiding van de verantwoordelijke publiekswerking maak je op basis van 

kassaregistratie en enquêtes een studie van het profiel van de kasteelbezoekers in 2017. 

Het resultaat is een neerslag hiervan met aanbevelingen wat betreft de koers die het 

kasteel op het gebied van projecten en publiekswerking naar de toekomst toe kan varen.  

Competenties die tijdens de stage aan bod komen 

 Informatie verzamelen: gericht beschikbare informatiebronnen raadplegen 
(bvb. databanken, literatuur, internet), de meest relevante gegevens selecteren en 
de gevonden informatie bewaren. 
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 Informatie verwerken: orde scheppen in een veelheid aan informatie, onderlinge 
verbanden leggen en de informatie verwerken tot ze begrijpelijk is. 

 Administratieve gegevens beheren: gegevens registreren, verwerken en 
opslaan op een transparante en eenduidige manier, zodat de nodige informatie 
beschikbaar is voor de eigen werking of voor anderen. 

 Oordelen: op basis van een redenering of een afweging van relevante uitspraken 
of feiten tot een gevolgtrekking komen. 

 Een eigen mening geven: beleefd en tactvol een eigen opvatting of idee 
formuleren zodat anderen het begrijpen. 

 Nauwkeurig werken: taken en activiteiten uitvoeren met aandacht voor precisie 
en stiptheid. 

 Zelfstandig werken: een taak tot een goed einde brengen door zelf de nodige 
kennis en informatie te verzamelen, zonder hulp van anderen. 

 Schriftelijk communiceren: ideeën, meningen, standpunten, … in een 
begrijpelijke taal schriftelijk overbrengen, afgestemd op de doelgroep. 

 Met een dataverwerkingsprogramma werken: efficiënt gebruik maken van een 
computerprogramma voor dataverwerking (bij voorkeur Excell en SPSS) door de 
verschillende mogelijkheden van het programma te kennen en aan te wenden. 

 Met een tekstverwerkingsprogramma werken: efficiënt gebruik maken van 
een computerprogramma voor tekstverwerking door de verschillende 
mogelijkheden van het programma te kennen en aan te wenden. 

 

Wij bieden 

 Je wordt opgenomen in een klein, gedreven team.  
 Wij voorzien de volgende begeleiding: intakegesprek (instructies, context, …), 

wekelijkse reflectie tijdens opstartfase, functioneringsgesprek en evaluatie. 
 

Periode en looptijd 

 In overleg 
 

Contact: Marieke Debeuckelaere, Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 

Gaasbeek, marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be, T. 02 531 01 45, 

www.kasteelvangaasbeek.be 
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