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F 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.  

OVERZICHT 

1. HISTORISCHE ONDERWERPEN ................................................................................................................ 2 

1.1. EEN NATUUR- OF CULTUURLANDSCHAP? DE DISCUSSIE OVER EN KEUZE OM HET VOORMALIGE SLAGVELD VAN DE EERSTE 

WERELDOORLOG TE HERSTELLEN. ............................................................................................................................... 2 
1.2. HOE VERLOOPT DE SOCIAAL ECONOMISCHE WEDEROPBOUW OP LOKAAL VLAK, IN ZONNEBEKE EN HAAR DEELGEMEENTES, 
NA DE EERSTE WERELDOORLOG? ................................................................................................................................ 2 
1.3. GENDERSTUDIE LEONIÉ KEIGNIAERT, EERSTE VROUWELIJKE BURGEMEESTER VAN BELGIË ........................................... 3 
1.4. DE TWEEDE WERELDOORLOG IN LANAKEN: ONDERZOEK NAAR HET DAGELIJKS LEVEN ONDER DE OORLOG AAN DE HAND 

VAN INTERVIEWS (METHODIEK MONDELINGE GESCHIEDENIS) ............................................................................................ 3 
1.5. GESCHIEDENIS VAN HET CULTUREEL ERFGOED ANNUNCIATEN HEVERLEE ................................................................ 4 

2. KUNSTHISTORISCHE ONDERWERPEN ..................................................................................................... 5 

2.1. ICONOGRAFISCHE EN STILISTISCHE INVENTARIS VAN DE MIDDELEEUWSE MANUSCRIPTEN VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

BRUGGE. 5 
2.2. KUNSTHISTORISCHE THEMA’S BINNEN HET CULTUREEL ERFGOED VAN DE ANNUNCIATEN HEVERLEE ............................. 5 

3. ONDERWERPEN OVER IMMATERIEEL ERFGOED ...................................................................................... 5 

3.1. IMMATERIEEL ERFGOED EN DUURZAAMHEID ..................................................................................................... 6 
3.2. (INTER)NATIONAAL IMMATERIEEL ERFGOEDBELEID: ........................................................................................... 6 
3.3. INVENTARISEREN VAN IMMATERIEEL ERFGOED .................................................................................................. 7 
3.4. ETHIEK EN RECHTEN: ................................................................................................................................... 7 
3.5. IMMATERIEEL ERFGOED EN KUNST .................................................................................................................. 8 
3.6. SOCIAAL-CULTUREEL WERK .......................................................................................................................... 8 
3.7. DIGITALISERING & COMMUNICATIE ................................................................................................................ 8 
3.8. DE PROFESSIONELE ERFGOEDPRAKTIJK ............................................................................................................ 8 
3.9. TOERISME ................................................................................................................................................. 9 
3.10. DIVERSITEIT: ALGEMEEN, HISTORISCH, ETNOLOGISCH, SOCIAAL-CULTUREEL … ONDERZOEK ........................................ 9 
3.11. IMMATERIEEL ERFGOED EN ONDERWIJS ........................................................................................................... 9 

4. STUDIE EN EDITIES VAN HISTORISCHE TEKSTEN .................................................................................... 10 

4.1. DE EXCELLENTE CRONIKE VAN VLAENDEREN ................................................................................................... 10 
4.2. CRONACHE DE SINGNIORI DI FIANDRA E DE LORO ADVENIMENTI ......................................................................... 10 
4.3. ONLINE TEKSTEDITIE VAN EEN CORPUS BRIEVEN UIT DE GUIDO GEZELLECORRESPONDENTIE: .................................... 11 
4.4. TEKSTEN UI DE BIJZONDERE COLLECTIES VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN ....................................... 11 

5. PRAKTIJKGEBASEERDE ONDERWERPEN ................................................................................................ 12 

5.1. PRAKTIJKGEBASEERDE VRAGEN UIT HET HET PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN ......................................... 12 



	
	

2	
	

5.2. THESISONDERWERPEN SPEELGOEDMUSEUM MECHELEN .................................................................................. 13 
5.3. EDUCATIEVE AFSTUDEERPROJECTEN BIJ CULTUREEL ERFGOED ANNUNCIATEN HEVERLEE ......................................... 14 

 

 

1. HISTORISCHE ONDERWERPEN 

 
1.1. Een natuur- of cultuurlandschap? De discussie over en keuze om het 

voormalige slagveld van de Eerste Wereldoorlog te herstellen. 

In 2020 wordt in het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) de focus gelegd op de 
wederopbouw van Zonnebeke, die volgde na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog. Wanneer 
eind 1918 de wapens zwijgen, was het aan de Franse en Belgische regeringen om definitief te 
bepalen wat met de verwoeste gebieden moest gebeuren. In Frankrijk veranderden grote delen van 
de voormalige slagvelden in bos en werden meerdere dorpen nooit meer heropgebouwd. Ook in 
België pleiten sommigen na afloop van de vijandigheden voor een complete bebossing van de 
‘Verwoeste Gewesten’. Deze streek bewonen lijkt hun onmogelijk, terwijl velen zich ook afvragen of 
met de grond ooit nog iets aan te vangen is. Toch zou men in België er alles aan doen om de sporen 
van de Eerste wereldoorlog uit te wissen. 

Discussies over het lot van de ‘Verwoeste Gewesten’ en de argumenten om, anders dan in Frankrijk, 
de Westhoek volledig herop te bouwen, zijn tot vandaag onderbelicht. Ook over de natuurlijke 
transformatie die het landschap na de oorlog ondergaat is weinig geweten. Het Kenniscentrum van 
het MMP1917 wenst daarom de spanning tussen het naoorlogse natuur- en cultuurlandschap, dat 
wordt overschaduwd door wederopbouwactiviteiten, te onderzoeken. 

De resultaten van het onderzoek zouden in de toekomst kunnen gebruikt worden in een 
tentoonstelling en/of wetenschappelijke publicatie. De periode na 2018 staat namelijk eerder in het 
teken van wederopbouw en de terugkerende bevolking. 

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

 

1.2. Hoe verloopt de sociaal economische wederopbouw op lokaal vlak, in 
Zonnebeke en haar deelgemeentes, na de Eerste Wereldoorlog? 

Het bevolkingscijfer van de Westhoek herpakt zich na 1918, maar op een lager niveau dan vóór 1914. 
Vooral rond 1920 blijken de meeste naoorlogse inwoners de weg terug te vinden. Het wedervaren 
van deze bewoners wordt onderzocht, samen met de heropbouw van het maatschappelijk leven. 
Hierin kunnen verschillende subthema’s onderscheiden worden: 

- demografische evoluties (vluchten voor de oorlog en terugkeer) 
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- context van structurele economische crisis van het Vlaamse platteland 
- hernemen politieke leven (opkomst pacifisme), administratie, rechtsgang en bestuur 
- heropbouw van plaatselijke gemeenschap, heropleving van de landbouw (rol 

Boerenbond), hernemen maatschappelijk leven (bvb. sociale- en verenigingsleven, 
tradities, etc) 

- problemen: onveiligheid, ziektes en epidemieën 
- internationale hulpverlening (Rode Kruis) 
- heropbouw onderwijs 

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 het socio-economisch verhaal over de terugkeer van de oorspronkelijke bewoners naar 
hun thuisregio, gelegd wordt. 

Contactpersoon: Karen Derycke, karen.derycke@passchendaele.be 

  

1.3. Genderstudie Leonié Keigniaert, eerste vrouwelijke burgemeester 
van België 

‘Tant qu’il y aura un Keingiaert, il y aura un Gheluvelt.’ Jonkvrouw Leonie Keigniaert wordt in 1921 op 
36-jarige leeftijd de eerste vrouwelijke burgemeester van België. Bij die verkiezingen kwam enkel één 
lijst, Gemeentebelangen, op. Het betekent de start van een woelige dorpspolitiek. De familie 
Keigniaert was daarnaast een van de weinige die hun kasteel na de Eerste Wereldoorlog 
heropbouwden. Een rijke familiegeschiedenis, maar wie was nu Leonie Keigniaert? Reconstrueer aan 
de hand van een kritisch bronnenonderzoek het leven van de eerste vrouwelijke burgemeester van 
België? Dankzij/na de oorlog verwerven vrouwen steeds meer rechten en inspraak. Hoe kan een 
figuur als Léonie Keigniaert gekaderd worden binnen de bredere beweging van vrouwenemancipatie 
na de oorlog? 

Contactpersoon: Karen Derycke, karen.derycke@passchendaele.be 

 

1.4. De Tweede Wereldoorlog in Lanaken: onderzoek naar het dagelijks 
leven onder de oorlog aan de hand van interviews (methodiek 
mondelinge geschiedenis) 

• Interviews afnemen van Lanakenaren die de Tweede Wereldoorlog als kind, of als 
jongvolwassene hebben meegemaakt. Aan de hand van de interviews kan heel wat 
informatie verzameld worden over hoe de Lanakenaren de Tweede Wereldoorlog 
meegemaakt hebben en hoe ze het dagelijks leven tijdens de oorlog organiseerden, en hoe 
ze wisten te overleven. 

• Methodiek: mondelinge geschiedenis, interviews afnemen 
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• Contacten kunnen via de dienst Erfgoed aangeleverd worden. 
 katelijne.beerten@lanaken.be 

1.5. Geschiedenis van het cultureel erfgoed annunciaten Heverlee 

• Gender, oorlog en conflict, onderwijs 
o Topografie van een klooster in oorlog: de Eerste Wereldoorlog als cesuur in 

de geschiedenis van een vrouwelijk religieus instituut. 
o Topografie van een klooster in oorlog: de Tweede wereldoorlog een cesuur 

in de geschiedenis van een vrouwelijk religieus instituut 
o Gemiste kansen?  Ervaringen van een generatie vrouwen over de invloed van 

de WOII en de onmiddellijke naoorlogse periode op hun persoonlijk 
levenstraject  
 

• Gender en onderwijs 
o “Wat zal ons meisje/onze jongen worden?”: de aanwezigheid van een 

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

o Calqueren of creëren? 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 

o Van arts d’agrément tot ‘nuttige’ handwerken: evoluerend programma en 
praxis in het meisjesonderwijs. 

 

• Collectieve biografieën:  
o Een leven gewijd aan God en de wetenschap: collectieve biografie van de 

eerste vrouwelijke universitairen annuntiaten Heverlee 
o Roemloze oorlogsslachtoffers: collectieve biografie van de religieuze 

annuntiaten _ oorlogsslachtoffers WOI 
o Met ziel en zakelijkheid:  collectieve biografie van de opeenvolgende 

algemeen oversten annuntiaten Heverlee 
 

• Onderwijsgeschiedenis 
o Merkenstrijd of gedeelde verantwoordelijkheid? Onderzoek naar de 

ontwikkeling van samenwerkingsverbanden in het katholiek onderwijs: 
casus Leuven 1968- 

o De vernieuwingsgedachte in het secundair onderwijs: spanningsveld 
tussen discours en implementatie.  casus Leuven 1968- 

o 50 jaar zorg voor anderstaligen in de klas : onderzoek naar de wijzigende 
leerlingensamenstelling van de basisschool en de wijze waarop het 
Nederlandstalig onderwijs hiermee omging: de grootstedelijke context: 
1969-2019 

o  
• Gender en etnografie, multiculturaliteit 
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o Wereldburgers in kloosterkleed: individuele ambities versus 
gemeenschapsleven, Analyse van het spanningsveld in de leefwereld van 
zusters missionairssen op basis van de correspondentie. 

 
o Bevoogdend of ontvoogdend? Export van genderthema’s door zusters 

missionarissen in de Belgische kolonie. 

Meer informatie? Neem contact op met Ria Christens: <ria.christens@ce.annuntiaten.be> 
 

 

2. KUNSTHISTORISCHE ONDERWERPEN 

 
2.1. Iconografische en stilistische inventaris van de middeleeuwse 

manuscripten van de Openbare Bibliotheek Brugge.  

De catalogusrecords van de middeleeuwse manuscripten van de Openbare Bibliotheek Brugge 
bevatten momenteel nauwelijks informatie over de decoratie en illustraties (bv. miniaturen, 
tekeningen, verluchte initialen, randdecoratie) in elk manuscript. Een inventaris van de decoratie en 
illustraties, en een kunsthistorisch profiel van de collectie zijn noodzakelijk. In het geval van 
diepgaandere inventaris wordt het corpus afgelijnd volgens thema of periode (bv. 12de-13de-eeuwse 
cisterciënzermanuscripten, bv. getijdenboeken). 

Meer informatie over deze werken vind je hier: https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed . 
Contactpersoon: evelien.hauwaerts@brugge.be.  

 

2.2. Kunsthistorische thema’s binnen het cultureel erfgoed van de 
Annunciaten Heverlee 

• Geremd of gestimuleerd? Exploratie van het creatieve spanningsveld van katholieke 
kunstenaars en de rol van religieuze instituten 1920-1980 

o Toegepaste kunsten : textiel, glaskunst, meubelkunst… 
o Schilderkunst: Albert Servaes, Paul Joostens, Van Humbeeck-Piron… 
o Architectuur: Flor van Reeth, Victor Broos… 

• Kunst of zusterlijke vlijt?  Exploratie van het creatieve spanningsveld van vrouwelijke 
religieuze kunstenaressen 1920-1980 

 
Meer informatie? Neem contact op met Ria Christens: <ria.christens@ce.annuntiaten.be> 
 

 

3. ONDERWERPEN OVER IMMATERIEEL ERFGOED 
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3.1. 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. 

• 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. 

 

3.2. (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  
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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. 

3.3. 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? 

• 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. 

 

3.4. 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 …  
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Contacteer ons via info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be. Samen maken we de vraagstelling en 
aanpak concreet. 

 

3.5. 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. 

 
 

3.6. 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. 

 

3.7. 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. 

 

3.8. De professionele erfgoedpraktijk 
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• 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. 

 
 
3.9. Toerisme  

• 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. 

 
3.10. 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. 

 

3.11. Immaterieel erfgoed en onderwijs 
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• 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. 

 
 
 

4. STUDIE EN EDITIES VAN HISTORISCHE TEKSTEN 

4.1. De Excellente cronike van Vlaenderen 

Ms. 436 en Ms. 437 Excellente cronike van Vlaenderen: Een Middelnederlandse vertaling van 
een kroniek van Vlaanderen die teruggaat op de Flandria Generosa C teksttraditie. De 
kroniek is een uitermate belangrijke bron voor de geschiedenis van Vlaanderen. Er bestaan 
gedeeltelijke edities en transcripties, maar die zijn fragmentarisch en moeilijk toegankelijk 
voor het grote publiek. Manuscripten 436 en 437 zijn niet de enige kopieën van deze tekst, 
maar kunnen samen met andere kopieën dienen als basis voor een kritische teksteditie met 
annotaties. Het is een tekst waarvoor veel belangstelling bestaat bij onderzoekers en het 
grote publiek. Een edities zal dus op veel interesse kunnen rekenen. 

o Masterthesis: een kritische en geannoteerde editie van een selectie tekst. 
o Doctoraat: een kritische en geannoteerde editie van de volledige tekst met een 

studie van de tekst en tekstgetuigen. 
 
Meer informatie over vind je hier: https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed . 
Contactpersoon: evelien.hauwaerts@brugge.be 
 

4.2. Cronache de singniori di Fiandra e de loro advenimenti  

Ms. 685 Cronache de singniori di Fiandra e de loro advenimenti : Een Italiaanse vertaling uit 
1452 van de Flandria Generosa C, een kroniek van de geschiedenis van Vlaanderen. Dit is de 
unieke kopie van deze tekst. Deze tekstvariant is een belangrijke bron voor de geschiedenis 
van Vlaanderen, maar is nog nooit uitgegeven.  

o Masterthesis: een kritische en geannoteerde editie van de proloog of een selectie 
relevantie jaren. Publiceerbaar als artikel. 

o Doctoraat: een kritische en geannoteerde editie van de volledige tekst, met een 
studie van deze versie (inclusief situering van deze versie in de teksttraditie van de 
Flandria Generosa C en Excellente Kroniek van Vlaanderen).  

Meer informatie over deze werken vind je hier: https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed . 
Contactpersoon: evelien.hauwaerts@brugge.be.  
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4.3. Online teksteditie van een corpus brieven uit de Guido 
Gezellecorrespondentie: 

De brievenverzameling vormt een belangrijk onderdeel van het Guido Gezellearchief dat in de 
Openbare Bibliotheek Brugge bewaard wordt. Ze bevat ongeveer 7700 brieven van 1854 tot 1899, 
(7161 brieven aan G.G. en 564 brieven van G.G.) De brieven zijn afkomstig van familie, vrienden, oud-
leerlingen, kennissen en andere correspondenten. De brieven hebben een grote waarde niet alleen 
voor de Gezelle- of literatuurstudie, maar ook als bron voor de studie van de geschiedenis van het 
religieuze leven, onderwijs, pers, taal- en volkskunde of mentaliteitsgeschiedenis. 

De correspondentie van en aan Guido Gezelle worden ontsloten via een participatieproject. (cfr. 
http://edities.kantl.be/streuvels/index.htm). Het project is een samenwerking tussen de Openbare 
Bibliotheek, Brugge, de Universiteit Antwerpen, De Koninklijke Academie voor Taal- en 
Letterkunde en het Guido Gezellegenootschap. Het wordt in fasen gerealiseerd.  

De brieven worden digitaal toegankelijk gemaakt samen met een verklarend notenapparaat. 
Hiervoor kan verder gewerkt worden op het voorbereidend werk van het Centrum voor 
Gezellestudie (UA, olv Piet Couttenier) en het Gezellearchief van de Openbare bibliotheek Brugge. 
Zowel vormelijk als technisch is het de ambitie om te beantwoorden aan de kwaliteitseisen van een 
digitale wetenschappelijk editie.  

Het de bedoeling de resultaten van het project te valoriseren. Dit gebeurt via studiedagen, artikels en 
digitale publiekstoegangen. 

Masterthesis: Online teksteditie van een selectie brieven van een bepaalde correspondent 
vb. Eduard Gailliard, Alfons Janssens  

Doctoraat: Corpus taalkundige brieven (zantersbrieven) en de relatie tot het taalkundige 
tijdschrift Loquela en de Woordentas  

Contactpersoon: Els Depuydt (els.depuydt@brugge.be) 

 

4.4.  Teksten ui de 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. 

3. Latijn in het zesde middelbaar te Douai. Studentenaantekeningen in de Auctores classis 
rhetoricae in collegiis Societatis Jesu provinciae Gallo-Belgicae anno 1634. 
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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: maartje.dewilde@uantwerpen.be  
 

5. PRAKTIJKGEBASEERDE ONDERWERPEN 

5.1. 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) 
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• 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 

 

5.2. Thesisonderwerpen Speelgoedmuseum Mechelen 

Het Speelgoedmuseum Mechelen herbergt een collectie spel- en speelgoederfgoed, die meer dan 
30.000 objecten omvat, met speelgoed van de middeleeuwen tot vandaag waarmee in ons land werd 
en wordt gespeeld. 
De kerncollectie bestaat uit een breed palet van deelcollecties: poppen en toebehoren, 
miniatuurvoertuigen, knuffels, speelfiguren, theater en poppenkast, constructiespeelgoed, 
modelbouw, gezelschapsspellen, puzzels, buitenspeelgoed, computerspellen, creatief, muzikaal en 
optisch speelgoed enz. Daarnaast wordt een uitgebreide documentaire collectie rond spel en 
speelgoed bewaard (speelgoedcatalogi en reclame). De collectie vormt een referentie voor de 
geschiedenis van de spe(e)l- en speelgoedcultuur in België.  
 

Door de grote herkenbaarheid van de collectie sluit het museum dicht aan bij de leefwereld van 
kinderen én volwassenen. Via (inter)actieve reflectie en een sterke belevingsfactor zet het 
museumbezoekers van alle leeftijden aan tot speldeelname, nostalgie en kennisdeling tussen 
verschillende generaties onderling. Het museum helpt bezoekers bij het reflecteren over de rol van 
speelgoed in de eigen ontwikkeling, die van anderen en als motor van spel en speeltradities, -varianten 
en gebruiken rond spel en speelgoed.  
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Binnen de uitgebreide en gediversifieerde collectie van het Speelgoedmuseum zijn er heel wat 
soorten spel en speelgoed die het onderwerp van onderzoek kunnen vormen. Dit kan vanuit 
verschillende disciplines benaderd worden, gaande van cultuurhistorisch en materiaaltechnisch tot 
sociologisch en psychologisch onderzoek. Enkele voorbeelden ter inspiratie: 

- historisch en materieel onderzoek naar Belgische speelgoedproductie 
- identificatie van plastics, preventieve conservering 
- restauratie van kartonnen speldozen 
- onderzoek naar (immateriële) spelcultuur 
- … 

Studenten kunnen steeds contact opnemen om vanuit hun opleiding en interesses een afgebakend 
thesisonderwerp vast te leggen.  

Aangezien het Speelgoedmuseum in 2021 verhuist naar een nieuwe locatie in Mechelen, zijn er ook 
mogelijkheden om binnen het domein van collectiebeheer en -planning een masterproef en een 
stage en te combineren. Voorbeelden van onderwerpen/stagetaken: 

- calamiteitenplan toegespitst op de verhuis en de nieuwe locatie 
- waardering van een deelcollectie 
- herbestemmingstraject volgens LAMO principes (o.a. dubbels in de collectie) 
- … 

 

Heb je zin om je vast te bijten in één van onze fascinerende collecties of wil je bijdragen aan het 
collectiebeheer en de toekomst van het Speelgoedmuseum? Stuur dan je motivatiebrief naar 
conservatie@speelgoedmuseum.be t.a.v. Vanessa De Geest, conservator. 

Speelgoedmuseum Mechelen vzw, Nekkerspoelstraat 21, 2800 Mechelen, 015/55 70 75  
 

5.3. Educatieve afstudeerprojecten bij Cultureel erfgoed Annunciaten 
Heverlee 

 
• BAKO : Hoe kan je met kleuters zinvol aan de slag rond ‘de beleving van een monument’ in 

hun directe omgeving. (Boodschapkapel_insteken kunst/geloven/kleur/licht en donker) 
• BALO  Hoe kan je met leerlingen lager onderwijs zinvol aan de slag rond het natuurlijk 

erfgoed in hun directe schoolomgeving (site HHH als voorbeeld) ? 
• BALO ‘Een archief is geen museum en ook geen bibliotheek’: hoe kan je op een 

betekenisvolle manier ‘een bezoek aan een archief ‘ organiseren voor leerlingen 2de en 3de 
graad LO ? 

 
Meer informatie? Neem contact op met Ria Christens: <ria.christens@ce.annuntiaten.be> 
 


