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Organisatie Titel project Omschrijving Toegekend bedrag   Stad / Provincie 

Wie (Werkplaats 

immaterieel erfgoed) 

Plannen voor de toekomst: ICE 

(in)begrepen (fase 1) 

Het Cultureelerfgoeddecreet stelt een 

geïntegreerde erfgoedbenadering voorop. Dat is 

geen evidentie, omwille van verschillende logica’s 

achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel 

cultureel erfgoed (ICE). Het project Plannen voor 

de toekomst: ICE (in)begrepen wil een eerste, 

gezamenlijke stap zetten in deze complexe en 

veelzijdige uitdaging, en focust daarbij op 

collectieplanning. Wat zijn de drempels en 

moeilijkheden? Welke antwoorden zijn mogelijk 

en wat leren experimenten in de praktijk? 

€ 60.000 Brussel, Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

Stad Hasselt SMUK. Decoratietechnieken in 

de mode: niet-periodieke 

publicatie 

Modemuseum Hasselt brengt naar aanleiding van 

de tentoonstelling 'SMUK' een niet-periodieke 

publicatie uit, die dieper ingaat op 

decoratietechnieken in de mode van 1750 tot en 

met vandaag. De focus gaat naar 'opsmuk' of de 

toevoeging van driedimensionale objecten aan 

het textieloppervlak. Denk hier aan borduurwerk, 

pailletten, veren... Deze ambachtelijke praktijk 

wordt in een bredere socio-economische en 

cultuurhistorische context geplaatst en 

gesitueerd in het verhaal van luxe en haute 

couture. 

€ 30.000 Hasselt, Limburg 

Variaties, 

Koepelorganisatie voor 

dialecten en oraal 

erfgoed in Vlaanderen 

De verhalen van toen 

doorzocht: naar een 

thematische annotatie van de 

Stemmen uit het Verleden 

783 Vlaamse dialectopnames uit de jaren 60-70 

vormen de Stemmen uit het Verleden. Om de 

verhalen als bron voor de erfgoedsector te 

kunnen gebruiken, is thematische ontsluiting 

geboden. In dit project worden 80 bestaande 

transcripties van gestandaardiseerde 

€ 25.000 Brussel, Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
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trefwoorden voorzien en online beschikbaar 

gemaakt voor het brede publiek. Een nieuwe 

zoektool laat de erfgoedliefhebber toe alle 

relevante passages over een specifiek onderwerp 

(in audio- en tekstformaat) eenvoudig te 

consulteren. 

Organisatie Titel project Omschrijving Toegekend bedrag Stad / Provincie 

Autonoom 

Gemeentebedrijf Kunsten 

en Design 

Ken, benoem en beheer je 

kunststoffen. Een 

internationaal project rond 

identificatie en zorg in de 

collecties van Design Museum 

Gent en S.M.A.K.. (fase 2) 

Met dit project voeren Design Museum Gent en 

S.M.A.K. een globale strategie uit voor een 

optimaal beheer van de kunststoffen in hun 

collecties. Door het ontwikkelen en 

implementeren van tools (materialen- en 

techniekenthesaurus, lijst met schadebeelden, het 

onderscheiden van zorggroepen, do-it-

yourselfmethode (DIY-methode), 

natuurwetenschappelijk onderzoek) bouwen we 

kennis en expertise op die de zorg voor een 

complexe en bedreigde materialengroep in 

binnen- en buitenland ten goede komt. 

€ 118.000 Gent, Oost-Vlaanderen 

CAG (CENTRUM VOOR 

AGRARISCHE 

GESCHIEDENIS) 

Koffiestories. Een boon voor 

koffie-erfgoed in Vlaanderen 

en Brussel 

‘Koffiestories’ bestudeert en presenteert het 

koffie-erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Samen 

met diverse partners, uit het erfgoedveld en 

daarbuiten, zet het in op onderzoek, (digitale) 

registratie en experiment met participatief 

documenteren en waarderen van materieel en 

immaterieel koffie-erfgoed. Publieksgerichte en 

participatieve acties zoals (rondreizende) expo’s, 

workshops, dialoogtafels, een publicatie en een 

Koffie-Festival belichten het koffie-erfgoed vanuit 

verschillende invalshoeken.  

€ 90.000 Leuven, Vlaams-Brabant 
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Organisatie Titel project Omschrijving Toegekend bedrag Stad / Provincie 

CAG (CENTRUM VOOR 

AGRARISCHE 

GESCHIEDENIS) 

Cinema Rural. Een Belgisch en 

Europees repertorium van 

bewegend beeld van 

landbouw en landelijk leven 

(fase 2) 

Cinema Rural is een initiatief van CAG, in 

samenwerking met nationale en internationale 

partners. Het project heeft tot doel bewegend 

beeldmateriaal omtrent landbouw en landelijk 

leven in België in kaart te brengen en te 

beschrijven, de bewaring van dit erfgoed te 

verzekeren en onderzoek te faciliteren op 

nationaal en internationaal niveau. Deze 

doelstellingen kaderen in de werking van de 

ERHFDBA, waar de gegevens in een publieke 

Europese database worden geïntegreerd. 

€ 64.000 Leuven, Vlaams-Brabant 

AG Museum Leuven Jan Borman and Sons. A 

family of Northern 

Renaissance sculptors. Het 

eerste referentiewerk over de 

beste beeldsnijders van de 

late middeleeuwen 

In 2019 verschijnt de eerste wetenschappelijke en 

rijkelijk geïllustreerde monografie over de 

laatgotische Brusselse beeldhouwersfamilie 

Borman. Het boek verenigt de actuele stand van 

zaken van het onderzoek, zowel op archivalisch, 

stilistisch, kunsthistorisch als technisch-

wetenschappelijk vlak en bevat een 

chronologische oeuvrecatalogus. Het boek 

verschijnt in het Engels en is een coproductie 

van M-Museum Leuven en wetenschappelijke 

uitgever Brepols/Harvey Miller Publishers. 

€ 16.000 Leuven, Vlaams-Brabant 

ARGOS Kunstenaarsfilm en -video in 

de jaren 1970 in België. (fase 2) 

Het project 'Kunstenaarsfilm en -video in de 

jaren 1970 in België' onderzoekt de vroege 

omgang met de media in de Belgische 

kunstcontext van de jaren 1970. De bedoeling is 

om de kunsthistorische geschiedschrijving te 

koppelen aan het redden van de materiaal-

technische, fysische aspecten van de werken die 

onder de radar van de canon zijn gebleven, en 

€ 99.000 Brussel, Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
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op die manier een ontbrekend stuk van de 

Belgische recente kunstgeschiedenis te ontsluiten 

voor zowel een breed als een gespecialiseerd 

publiek. 

Organisatie Titel project Omschrijving Toegekend bedrag Stad / Provincie 

AVG (Archief- en 

Onderzoekscentrum voor 

Vrouwengeschiedenis) 

Feministisch erfgoed vijftig 

jaar na Dolle Mina (fase 2) 

Het project omvat enerzijds een rondreizende 

tentoonstelling over de tweede feministische golf 

in België (n.a.v. de 50ste verjaardag in 2020) en 

anderzijds het sensibiliseren van groepen en 

organisaties uit de autonome vrouwenbeweging 

(1970-heden) omtrent de bewaring van hun 

erfgoed via een erfgoedoproep en reflectiedagen, 

met bijzondere aandacht voor organisaties van 

vrouwen met een migratieachtergrond. 

Verschillende pedagogische tools en 

evenementen flankeren het project. 

€ 32.000 Brussel, Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

A.M.S.A.B. (INSTITUUT 

VOOR SOCIALE 

GESCHIEDENIS) 

A World of Diamond: 

Diamond Workers in The 

Netherlands, Belgium and 

France, 1895-2000. (fase 2) 

Dit internationale project heeft tot doel het wijd 

verspreide en onbekende erfgoed van de 

internationale diamantwerkers van de 20ste eeuw 

te verzamelen, beschrijven en onderzoeken. Dit 

wordt gerealiseerd in samenwerking met 

verschillende internationale partners. 

€ 57.000 Gent, Oost-Vlaanderen 

VIAA (Vlaams Instituut 

voor Archivering) 

Tools voor het bewust 

omgaan met auteursrechten 

en gebruiksbeperkingen op 

culturele content (fase 1) 

Gebruiksbeperkingen en een tekort aan goede 

rechtenmetadata belemmeren online toegang en 

vrij hergebruik van digitale culturele content. 

Culturele organisaties treffen geen regelingen 

met cultuurmakers over hergebruik van content 

en hebben te weinig kennis om rechten en 

beperkingen correct te identificeren. Dit project 

€ 91.000 Gent, Oost-Vlaanderen 
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ontwikkelt tools en praktijken om rechten en 

gebruiksbeperkingen op content te identificeren 

en te documenteren, en content maximaal 

toegankelijk en herbruikbaar te maken. 

Organisatie Titel project Omschrijving Toegekend bedrag Stad / Provincie 

Cultureel erfgoed 

annuntiaten Heverlee 

Slimerfgoed.be : proeftuinen 

en participatief platform voor 

schoolerfgoed (fase 1) 

Een school heeft haar wortels in het verleden. 

Haar erfgoed biedt tal van mogelijkheden om 

maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot 

inclusie, gender, diversiteit … aan te gaan. Het 

project slimerfgoed.be clustert erfgoed- en 

onderwijsactoren rond vier proeftuinen voor 

schoolerfgoed en brengt ze samen op het 

gelijknamige participatieve platform. Op dit 

forum zullen scholen en erfgoedinstellingen 

elkaar systematisch kunnen vinden en hun 

vragen en expertise rond schoolerfgoed delen. 

 

€ 89.000 Leuven, Vlaams-Brabant 

UA (Universiteit 

Antwerpen) 

Controversieel erfgoed. 

Ontwikkeling van een 

REferentiekader voor het 

omgaan met Gevoelig 

ERfgoed in instellingen voor 

cultureel erfgoed (REGER-

kader) (fase 1) 

Met discussies over foute straatnamen, 

controversiële standbeelden of beladen koloniale 

objecten heeft gevoelig erfgoed een hoge 

actualiteitswaarde. Voor instellingen voor 

cultureel erfgoed is het niet eenvoudig om 

daarmee om te gaan. Doel van het project is (1) 

ontwikkeling van een REferentiekader voor het 

omgaan met Gevoelig ERfgoed (REGER-kader) dat 

(2) toegepast kan worden in de 

collectiepresentatie en de publiekswerking van 

erfgoedinstellingen zodat de effecten ervan 

gemeten kunnen worden. 

€ 58.000 Antwerpen, Antwerpen 
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Organisatie Titel project Omschrijving Toegekend bedrag Stad / Provincie 

Universiteit Gent  Flore de Gand (fase 2) Het project belicht de negentiende-eeuwse 

Gentse horticultuur aan de hand van drie 

historische herbaria, archiefstukken en 

beeldmateriaal. Digitale technologie stelt ons in 

staat alle data te valideren, te digitaliseren, 

duurzaam te bewaren en met elkaar te 

verbinden. Het project steunt op samenwerking 

tussen verschillende disciplines en co-creatie 

door de burger. De resultaten worden aan de 

erfgoedsector aangeboden via verschillende 

platformen, workshops en publieksmomenten. 

€ 88.000 Gent, Oost-Vlaanderen 

 


