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Thesisonderwerpen uit de cultureel erfgoedsector 
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 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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1.1. 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  

 

1.2. 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. 

mailto:karen.derycke@passchendaele.be
mailto:lee.ingelbrecht@passchendaele.be
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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  

1.3. Geschiedenis van het onderwijs (Annunciaten van Heverlee) 

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

 Oorlog en gender: de Eerste Wereldoorlog als cesuur in de geschiedenis van een 
onderwijscongregatie. 

 Oorlog en gender: de Tweede wereldoorlog een cesuur in de geschiedenis van een 
onderwijscongregatie 

 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 in het vrij onderwijs 

 “Drugs op school?!”: de ontdekking van en omgang met een maatschappelijk probleem in 
een pedagogische context – Heilig Hartinstituut 1970-2000.  

 “Wat zal ons meisje/onze jongen worden?”: de aanwezigheid van een gendergevoeligheid in 
de doelstelling en studiekeuzebegeleiding van een pms-centrum: 1950-2000.  

 Het opvoedingsproject in het vrij 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, loopbaan en ervaringen van de eerste generatie lekeleerkrachten in een katholieke 
meisjesschool: het Heilig-Hartinstituut.  

 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 1932-1960. 

 Blanke hosties’: het ideaalbeeld van de zuster missionaris aan de hand van teksten en 
briefwisseling 1932-1960.  

 Landbouw als een hefboom tot ontwikkeling en zelfvoorziening:  onderzoek naar de 
activiteiten van een Europese zustercongregatie 1968-2015 

 Bruid van God’: het ideaalbeeld versus profiel van de apostolische religieuze in de jaren 
1950-1960.  

http://www.molenevere.be/
mailto:mbma-bmmv@evere.brussels
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 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. 

 Flor van Reeth (1884-1975): leven en werk van een pelgrimarchitect en kunstschilder. 

 Rie Haan (1906-1984): leven en werk van een Vlaamse architect en ontwerper van meubilair. 

 Katholieke scholenarchitectuur in de jaren 1950: Victor Broos en zijn werkzaamheden in het 
Heilig Hartinstituut. 

 Gender en religie: ‘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 

 

1.4. Het Willemsfonds: geschiedenis van een lokale afdeling (19de-20ste eeuw) 

Korte beschrijving en vraagstelling 
In februari 1851 werd in Gent het Willemsfonds opgericht, een culturele vereniging die zich inzette 
voor de erkenning en verdediging van het Nederlands als cultuurtaal en als officiële voertaal in 
Vlaanderen. Die erkenning werd een hefboom voor de algemene maatschappelijke ontvoogding en 
economische ontplooiing van Vlaanderen. Al snel zou het Willemsfondsengagement liberaal en 
vrijzinnig kleuren. 
De eerste lokale afdeling werd in 1868 opgericht in Gent, korte tijd later volgden Antwerpen (1871), 
Brugge (1872) en Brussel (1873). Tien jaar later waren er reeds meer dan 30 afdelingen actief. Het 
zwaartepunt van de activiteiten bleef zich situeren in de (middel)grote steden, waar een actieve 
middenklasse of kleine burgerij zich aangesproken voelde door de idealen van het Willemsfonds. 
Deze scriptie bestudeert de werking van een lokale Willemsfondsafdeling in de diepte. In overleg met 
de student en naargelang de beschikbaarheid van het archief kan er een afdeling gekozen worden; er 
zijn in ieder geval tientallen lokale WF-archieven bewaard die wachten op ontginning. Naast de 
afdelingsgeschiedenis, kan de vraagstelling verdiept worden naar de wisselwerking tussen de lokale 
afdeling en het WF-hoofdbestuur, naar de lokale verankering en inbedding in het cultuurleven, naar 
de verhouding met andere stedelijke actoren.  
 
Basisliteratuur en bronnen  

 Het Liberaal Archief/Liberas bewaart tientallen archieven van Willemsfondsafdelingen, 
waaronder Antwerpen, Boom, Bredene, Brugge, Brussel, Diksmuide, Eeklo, Gent, Hasselt, 
Heist-Duinbergen, Hemiksem, Knokke, Koekelare, Lier, Maaseik, Mechelen, Middelkerke, 
Moerbeke-Waas, Putte-Beerzel, Rupelmonde, Schaarbeek, Tienen, Tongeren, Torhout en 
Zwevegem. De beschikbare inventarissen zijn te raadplegen op de website van het Liberaal 
Archief/Liberas: www.liberas.eu.  

mailto:ria.christens@hhh.ksleuven.be
http://www.liberaalarchief.be/archief3.html
http://www.liberaalarchief.be/archief3.html
http://www.liberas.eu/
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 Een aanknopingspunt vormt Sebastien Baudart e.a.: 
http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-archieven-lang-willemsfonds 

 Er zijn ook reeds een aantal (gelegenheids)afdelingsgeschiedenissen geschreven, zoals 
Geschiedenis Willemsfonds Veurne-De Panne ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
1907-2007 (Veurne 2007), Peter Laroy, Aan de wieg van de Vlaamsche Beweeging ... 
de geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland (Gent 1993) of 120 
jaar Willemsfonds Tongeren: 1879-1999 (Tongeren 1999).  

 
Methodologie 
Spanning WF lokaal-nationaal enerzijds; verhouding lokale Willemsfondsafdeling ten opzichte van 
andere stedelijke actoren. 
 
Onderzoeksdomein  
Sociale geschiedenis 
 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via 
info@liberaalarchief.be  
 
 

1.5. De representatie van vrouwen in (liberale) verkiezingspropaganda in de 
twintigste eeuw. 

Verkiezingspropaganda is erop gericht om kiezers te overtuigen om op een bepaalde partij, persoon 
of ideologie te stemmen. Het refereert dan ook naar contemporaine maatschappelijke kwesties en 
probeert aansluiting te vinden bij het kiespubliek. Hoewel verkiezingspropaganda in het verleden 
reeds het onderwerp uitmaakte van licentiaatsverhandelingen, werd hier nog niet eerder vanuit een 
gegenderd standpunt naar gekeken. De representatie van vrouwen in verkiezingspropaganda kan 
dan ook licht werpen op de maatschappelijk(e) (gewenste) positie van de vrouw in de loop van de 
twintigste eeuw. 
Afhankelijk van de tijdsafbakening van de scriptie kunnen verschillende vragen worden gesteld. Hoe 
werden vrouwen in verkiezingspropaganda voorgesteld? Hoe werden vrouwen in 
verkiezingspropaganda aangesproken? Welke onderwerpen werden aan hen verbonden? Werden 
bepaalde thema’s anders bekeken voor en na de invoering van het vrouwenstemrecht? Veranderde 
de representatie van vrouwen in de verkiezingspropaganda tijdens een gegeven periode? 
In de eerste plaats wordt voorgesteld om met het materiaal van het Liberaal Archief/Liberas aan de 
slag te gaan. De collectie verkiezingspropaganda in het Liberaal Archief/Liberas is representatief 
vanaf 1946. Eventueel kan een vergelijking gemaakt worden met de verkiezingspropaganda van 
andere partijen, zoals de katholieke en socialistische partij. 
 
Basisliteratuur en bronnen 
 Mogelijke bronnen 

 Collectie verkiezingspropaganda: vóór WO II voornamelijk voor gemeenteraadsverkiezingen, 
na WO II ook voor de wetgevende verkiezingen 

 Collectie affiches – via de website: www.liberas.eu   
 Kranten en periodieken: La Flandre Libérale, Het Volksbelang, Neohumanisme, De Blauwe 

Vaan, Het Laatste Nieuws … - via de website www.liberas.eu  
 Eventueel verkiezingspropaganda in het KADOC en Amsab-ISG 

 

http://www.contemporanea.be/nl/article/2017-1-archieven-lang-willemsfonds
mailto:info@liberaalarchief.be
http://www.liberas.eu/
http://www.liberas.eu/
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Methodologie 
Discoursanalyse van verkiezingspropaganda. 
Eventueel vergelijkend onderzoek tussen verschillende politieke partijen. 
 
Onderzoeksdomein 
Gendergeschiedenis, politieke geschiedenis, sociale geschiedenis 
 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via 
info@liberaalarchief.be  
 

1.6. Liberale turnclubs in het eerste kwart van de twintigste eeuw. 

Het project Archief Sportief (2016) bracht aan het licht dat er binnen de collectie van het Liberaal 
Archief/Liberas heel wat sporthistorisch materiaal voorhanden is. Zo zijn er in het archief van de 
vrijetijdskring Geluk in ’t Werk een aantal jaargangen beschikbaar van het blad De Turner, uitgegeven 
door de turnbond. Op basis hiervan kan voor de jaren net voor en net na de Eerste Wereldoorlog het 
bestaan en de activiteit van heel wat lokale turnclubs worden gesignaleerd. De namen van 
bestuursleden geven meer inzicht over wie er actief was in deze kringen. Er kan ook onderzocht 
worden in welke mate deze clubs al dan niet deel uitmaakten van de verzuiling. Hierbij kan materiaal 
als het tijdschrift Onze Tolk, Tijdschrift voor de belangen van de turnvereeniging ‘Liersche Turnkring’, 
het archief van de turnkring Vriendenschaar en briefwisseling tussen de vereniging Werkmanswelzijn 
en de Koninklijke Turnkring Vroom en Vrij een aanvulling vormen. 
In de scriptie worden de turnclubs gekaderd binnen de bredere geschiedenis van de 
vrijetijdsbesteding en de bewegingscultuur. 
 
Een aanknopingspunt vormt onder meer Peter Laroy, Carmen Van Praet e.a. Archief Sportief! 
Sporthistorische verkenningen in de collectie van het Liberaal Archief (Gent: Liberaal Archief) LA 
cahier nr. 1, 2016. 
Mogelijke bronnen 

 blad De Turner in archief vrijetijdskring Geluk in ‘t Werk 
 ruimer archief Geluk in ‘t Werk 
 tijdschrift Onze Tolk, Tijdschrift voor de belangen van de turnvereeniging ‘Liersche Turnkring’ 

en toespraken in het archief Arthur Vanderpoorten 
 archief turnkring Vriendenschaar (Wetteren, 1921-1927) 
 plakboek van Oswald De Schamphelaere 
 Briefwisseling met de Koninklijke Turnkring Vroom en Vrij, 1922-1931 in het archief van 

Werkmanswelzijn (Eeklo) -> beperkt 
De inventarissen van de archieven kunnen geraadpleegd worden via de website www.liberas.eu  
 
Methodologie 
Analyse van lokale turnclubs door onderzoek naar hun bestuursleden. 
Onderzoeksdomein 
Sociale geschiedenis, cultuurgeschiedenis 
 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via 
info@liberaalarchief.be  
 

mailto:info@liberaalarchief.be
http://www.liberas.eu/
mailto:info@liberaalarchief.be
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1.7. De werking van het Werk der Schoolkoloniën van Sint-Amandsberg, 1925 
tot jaren 1950-1960 

De stichting van het Werk der Schoolkoloniën is nauw verbonden met de lokale politieke situatie. 
Tussen 1872 en 1921 werd Sint-Amandsberg bestuurd door een katholieke meerderheid met de 
liberalen in de oppositie. In 1921 werd deze oppositie versterkt met vier socialisten. Samen stelden 
liberalen en socialisten de oprichting voor van een gemeentelijk werk van schoolkoloniën. Dit 
voorstel werd aanvaard voor de leerlingen uit de gemeentelijke en de vrije scholen en er werd een 
katholieke instelling als verblijf aangewezen. Leerlingen van een stads- of rijksschool van buiten de 
gemeente kwamen echter niet in aanmerking, wat de initiatiefnemers niet aanvaardden. In navolging 
van het nabijgelegen Ledeberg werd begin 1923 in Sint-Amandsberg een neutraal Werk der 
Schoolkoloniën gesticht, met als doel in Sint-Amandsberg wonende schoolkinderen een kosteloos 
verblijf aan zee te bezorgen. In de daaropvolgende jaren werd de werking van het Werk verder 
uitgebouwd. 
In deze scriptie toetst de student de werking en activiteiten van de schoolkolonie van haar ontstaan 
in 1925 tot in de jaren 1950-1960 aan de heersende ideeën rond volksopvoeding en pedagogie in die 
periode. Eventueel kan de werking van de schoolkolonie vergeleken worden met deze van 
gelijkaardige initiatieven, zoals de schoolkolonies van Kindergeluk (Brussel) en Diesterweg’s Hulpkas 
voor Behoeftige Schoolkinderen (Antwerpen). Hierbij is er aandacht voor de specifieke lokale context 
waarin de schoolkolonies tot stand kwamen en werkten. 
 
Basisliteratuur en bronnen 
Mogelijke bronnen 

 archief van het Werk der Schoolkoloniën van Sint-Amandsberg 
 archief Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen (Antwerpen) 
 archief Kindergeluk (Brussel) 

De inventarissen van de archieven kunnen geraadpleegd worden via de website www.liberas.eu  
 
Methodologie 
Analyse van de werking en activiteiten van de schoolkolonie met toetsing aan de toen heersende 
ideeën rond volksopvoeding en pedagogie. Eventueel vergelijkend onderzoek met andere 
schoolkolonies. 
 
Onderzoeksdomein 
Sociale geschiedenis, pedagogische geschiedenis, historische pedagogiek 
 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen via 
info@liberaalarchief.be  
 

 

2. ONDERWERPEN OVER IMMATERIEEL ERFGOED 

2.1. De dialecten van Hèst, Huirtuit en Hilsit 

http://www.liberas.eu/
mailto:info@liberaalarchief.be
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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. 

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  

 

2.2. Immaterieel erfgoed en duurzaamheid  

 Onderzoek naar immaterieel erfgoed in relatie tot de Sustainable Development Goals i.k.v. 
de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling: verschillende insteken zijn hierbij mogelijk. 
Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen en onderzoeken van bestaande cases in de 17 SDG 
velden, het opzetten van praktijkonderzoek rond nieuw op te starten initiatieven rond de 
SDG’s met actieve partners in immaterieel erfgoed …  

 Immaterieel erfgoed en duurzaam ondernemen: Wat kan duurzaam ondernemen in het 
licht van (een beleid rond het) borgen van immaterieel erfgoed betekenen? Zijn er cases 
waar we uit kunnen leren (bv. in creatieve economie, micro-economie, duurzaam toerisme 
…)? Welke drempels zijn er? Welke kansen zijn er, en hoe kan duurzaam ondernemerschap in 
ICE versterkt worden? Welke rol hebben de lokale en Vlaamse overheid hierbij? Een 
verkennende studie. 
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 Immaterieel erfgoed en transitie: hoe kan immaterieel erfgoed zich koppelen aan de actuele 
transitiebewegingen? Bieden immaterieel erfgoedpraktijken ecologische, sociale, 
economische inspiratie die de transitiebeweging kunnen voeden, of vice-versa? Of kunnen 
we eruit leren op niveau van organisatie en governance, participatie …? Een verkennende 
studie. 

 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 

2.3. (Inter)nationaal immaterieel erfgoedbeleid: 

 Vergelijkende studie van het Vlaams immaterieel erfgoedbeleid met beleid in Wallonië en 
in de buurlanden. Hoe wordt de implementatie van de Unesco Conventie 2003 in 
beleidspraktijk vertaald in de verschillende landen? Waar liggen raakvlakken en waar 
verschillen? En wat zijn hiervan de implicaties?  

 Immaterieel erfgoedbeleid op lokaal en regionaal niveau: Welke plek krijgt immaterieel 
erfgoed momenteel binnen een lokaal beleid? In welke mate dringt het Vlaams beleid al dan 
niet door op lokaal niveau? Onderzoek naar omgang met immaterieel erfgoed i.k.v. 
stadsontwikkeling, urban management, plattelandsbeleid, e.d.m. 

 Immaterieel erfgoed op Europees niveau: hierbij zijn opnieuw diverse insteken mogelijk. 
Bijvoorbeeld case-studies van grensoverschrijdende samenwerking rond ICE in Europa (vb. 
rond een ICE-element als kantklossen, kermiscultuur, woonwagenbewoners …); studies rond 
gedeelde uitdagingen als inventarisatie, digitale platforms, standaarden, e.d.m.; studie naar 
de ontwikkeling van Europees beleid en programma’s (fondsen, projecten …) op Europees 
niveau in verhouding tot ICE … 

 Verkenning van mogelijke cross-overs tussen bestaand internationaal beleid van de Unesco 
2003 Conventie en andere beleidsdomeinen: enkele mogelijke pistes.  

o creatieve industrie : de Unesco 2005 Conventie voor de bescherming en promotie 
van de diversiteit van culturele uitdrukkingen;  

o documentatie en archief: Unesco Memory of the World Programma  
o musea: Unesco 2015 Aanbeveling omtrent bescherming en promotie van musea en 

collecties  
 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

2.4. Inventariseren van immaterieel erfgoed 

Inventariseren van immaterieel erfgoed is een verplichting voor de lidstaten van de UNESCO 2003 

Conventie (cfr. Inventaris Vlaanderen voor immaterieel erfgoed, internationale Representatieve Lijst, 

Register of Good Safeguarding Practices etc). Ook rond dit topic zijn meerdere insteken mogelijk, o.a. 

 Het inventariseren en vormen van lijsten voor immaterieel erfgoed: wat zijn de 
doelstellingen, aanpak, en effecten van het inventariseren van immaterieel erfgoed? Is het 
een politiek instrument of empowerment voor de gemeenschappen? 
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 De impact van de opname van immaterieel erfgoed op een lijst: wat zijn de gevolgen van 
formalisering, ‘vererfgoedisering’ voor immaterieel erfgoedpraktijken?  

 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 

2.5. Ethiek en rechten: 

 Ethische principes voor beleid en werking rond immaterieel erfgoed: in 2016 schoof Unesco 
12 ethische principes naar voren voor het werken rond immaterieel erfgoed. Hoe kwam 
Unesco tot deze principes? Waar staan ze voor? En hoe kunnen deze naar de praktijk in 
Vlaanderen vertaald worden? Hoe pakt men dit in andere landen aan? Een desktop studie, in 
combinatie met praktijkverkenning in Vlaanderen en het buitenland. 

 Controversieel immaterieel erfgoed: Dierenrechten, mensenrechten, evoluerende 
wetgevingen, verschuivende normen en gevoeligheden rond bv. ecologie, gezondheid, 
samenleven in diversiteit … Immaterieel erfgoed leeft en staat voluit in de maatschappij. Een 
steeds veranderende en steeds meer geconnecteerde maatschappij die ook met steeds 
grotere bril kijkt naar alles wat zich afspeelt in het publieke domein. Dit heeft onherroepelijk 
ook een impact op erfgoed - hoe het evolueert; en een impact op de ‘erfgoedgemeenschap’ 
– hoe mensen het doen en beleven. Een onderzoeksthema met vele mogelijke invalshoeken: 
een specifieke case (vb. carnavalsstoeten, Zwarte Piet, ganzenrijden, biercultuur, pijproken, 
vuurwerk …), topic (vb. dierenrechten, mensenrechten, evoluerende wereldbeelden, 
gezondheid,  etc.), of meer praktijkgerichte insteek naar de omgang hiermee. 

 Studie van (de evolutie alsook de impact van) Vlaamse en internationale wet- en regelgeving 
met raakvlakken aan ICE of één van de 5 domeinen van ICE: meerdere topics mogelijk. 
Voorbeeld: Immaterieel erfgoed en intellectuele eigendom, regelgeving omtrent event-
organisatie, omtrent dierenwelzijn, verdovende producten, ambulante verkoop, onderwijs, 
certificering van opleiding/vakmanschap …  

 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 

2.6. Immaterieel erfgoed en kunst 

 Immaterieel erfgoed als thema in de kunstencreatie: onderzoek naar makers die immaterieel 
erfgoed als thema hebben in hun creatie, inspiratie halen uit ICE methodes, vormentaal, 
edm. Wat kunnen we daar uit leren? 

 
Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 
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2.7. Sociaal-cultureel Werk 

 Verkenning van mogelijke raakvlakken en mogelijke win-wins (alsook eventuele drempels) 
tussen immaterieel erfgoed en de werkingen in de sociaal-culturele sector / SCW organisaties 
in de 4 werksoorten: de verenigingen, Vormingplus-centra, landelijke vormingsinstellingen, 
en de bewegingen 

 Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 

2.8. Digitalisering & communicatie 

 Immaterieel erfgoed en de AAT-trefwoordenlijst: een match made in heaven? Onderzoek 
naar de bruikbaarheid van de AAT-lijst voor immaterieel erfgoed.  

 Immaterieel erfgoed en digitale technologie: casestudies waarbij verkend wordt hoe nieuwe 
technologie ingezet kan worden in functie van de transmissie van immaterieel erfgoed (vb. 
dans, ambachten etc.) 

 Immaterieel erfgoed en media: hoe en waar wordt immaterieel erfgoed vandaag de dag 
voorgesteld in de media? Welke impact heeft de voorstelling op de perceptie over dit 
erfgoed? En hoe kan de erfgoedsector hierop inbreken?  

 Visuele analyse promotievideo’s UNESCO.   

 … 
 
Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 

2.9. De professionele erfgoedpraktijk 

 Casestudies immaterieel erfgoed & collectiebeherende instelling (museum, archief): hoe 
werkt een erfgoedinstelling bewust rond immaterieel erfgoed? Mogelijkheden als 
doorlichting van de werking, meedenken rond uitbouw immaterieel erfgoedwerking, 
formuleren van aanbevelingen (beleid, aanpak, scenografie, aanbod, vormgeving, evenement 
etc.) 

 Casestudies relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed o.b.v. specifiek immaterieel 
erfgoedpraktijk(en) 

 De rol van erfgoedprofessionals (cultural brokers), erfgoedinstellingen, overheden voor 
immaterieel erfgoed: literatuur- en praktijkonderzoek 

 Onderzoek naar participatief documenteren van ICE 
 
Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 
 

2.10. Toerisme  
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 Onderzoek naar de toeristische valorisatie van immaterieel erfgoed in Vlaanderen en  
vermarkting van ICE(-elementen).  

 Onderzoek naar (duurzaam) toerisme en immaterieel erfgoed: hoe krijgt dit vorm in 
Vlaanderen?  

 Onderzoek naar de impact van toerisme op immaterieel erfgoed-praktijken in Vlaanderen 
… 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling 

en aanpak concreet. 

 

2.11. Diversiteit: algemeen, historisch, etnologisch, sociaal-
cultureel … onderzoek 

 Onderzoek naar de beleving van immaterieel erfgoed bij een specifieke gemeenschap: 
jongeren, personen met een migratieachtergrond etc. 

 Onderzoek naar omgang (beleving, effecten …) m.b.t. immaterieel erfgoed in specifieke 
context: immaterieel erfgoed i.k.v. stedelijke context, ICE i.k.v. leven op het platteland … 

 Onderzoek naar dynamische evolutie van tradities, hybriditeit van tradities, (de ontwikkeling 
van) ‘nieuw’ immaterieel erfgoed in Vlaanderen: bv. nieuwe tradities, tradities die 
veranderen onder invloed van migratie, integratie, edm)     

 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 

2.12. Immaterieel erfgoed en onderwijs 

 Immaterieel erfgoed & onderwijs: een onderzoek naar integratie van immaterieel erfgoed in 
het huidig curriculum. Waar liggen nog kansen? Algemeen onderzoek of casestudie. 

 

Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 

aanpak concreet. 

 
 

 

3. STUDIE EN EDITIES VAN HISTORISCHE TEKSTEN 

3.1. Bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Bachelorproef klassieke talen 
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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. 

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) 

 

4. PRAKTIJKGEBASEERDE ONDERWERPEN 
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4.1.  Praktijkgebaseerde vragen uit het 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. 

 Onderzoek naar de bevoegdheden van de voormalige provinciale afdelingen en voorstel tot 

indeling archiefinventaris (Provinciaal Archief vanaf 1875) 

 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 het archief van Willy Van den Bussche (conservator PMMK/Mu.Zee, 1967-2007) 

 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 

 

4.2. De geschiedenis en achtergronden van het openluchtmuseum Bokrijk 

Het Openluchtmuseum Bokrijk vertelt verhalen gebaseerd op de geschiedenis van het landelijk 

leven in Vlaanderen, vertrekkend vanuit een collectie aan historische huizen en voorwerpen en 

gerelateerd aan immaterieel en levend erfgoed. Het museum is op zoek naar enthousiaste 

studenten en onderzoekers die hun masterproef/onderzoek willen toespitsen op vragen en 

probleemstellingen gerelateerd aan de volle breedheid van de cultuur van het dagelijks leven 

mailto:isabelle.verheire@west-vlaanderen.be
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vanaf 1600 in Vlaanderen. Mogelijke opleidingen zijn (kunst)geschiedenis, erfgoedstudies, 

collectiebeheer, archeologie, (interieur)architectuur, museologie, etnologie, archivistiek… 

 

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

2015) 

o Maak kennis met de museale werking van zowel onroerend als roerend erfgoed; 

o Inhoud onderzoek: 

 Hoe is de collectie tot stand gekomen? 

 Volgens welke principes? 

 Door wie?  

 Wanneer? 

 

 Onderzoek in het Openluchtmuseum Bokrijk naar de her-inrichting van de gebouwen na de 

restauraties (richtlijn: 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… 

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 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; 

 

 Onderzoek in het depot van het Openluchtmuseum Bokrijk naar de historische achtergrond 

van de objecten 
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Voor de depotwerking van het Openluchtmuseum is Bokrijk op zoek naar iemand die: 

- Objecten identificeert (juiste benaming, jaartal, context); 

- Digitaal inventariseert; 

- Met zorg met objecten om kan gaan; 

- Reflexief is en zodoende mogelijke verbanden met historische gebouwen in het museum 

herkent en aangeeft; 

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Marleen Ubachs 

(Marleen.Ubachs@limburg.be). 

 


