
Masterscripties - Mémoires 2016-2017
1. Histoire politique et institutionnelle – Politieke en institutionele geschiedenis

BREYSEM Alexander, A Beacon of Ideals: Redefining Amnesty International through the 
History of Human Rights and Humanitarianism, KU Leuven (P. Pasture).
CEUNEN Thijs, Coöperatie en tegenstand : De veranderlijke houding van het ACV ten 
opzichte van de eigen katholieke zuil en de socialistische vakbond in 1936-1958, KU Leuven 
(J.-A. De Graaf).
CHARRUE Benoit, _Dessiner la nation, 1848-1920. Les géographes et la fabrique de 
l’Europe de 1919, ULB (P. Lagrou).
CUYT Frederik, De Staatse barrière in de tweede helft van de 18de-eeuw. Een rustig en 
vredig bezit?, UGent (R. Vermeir).
DE JONG Nikolaas, De opkomst van het progressieve liberalisme en het verval van de 
liberale partijen in België en het Verenigd Koninkrijk, 1865-1914: een vergelijking, UGent 
(C. Van Praet).
DE MAEYER Bram, “Dat wij de macht in handen krijgen in Brussel”: de Raad van 
Vlaanderen (1917-1918) als parlementair experiment, UAntwerpen (M. Beyen).
DE MUL Wesley, Aanvragen van postulanten voor het brevet van hofleverancier aan 
Leopold II in de periode 1902-1909, Vrije Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
FOLLENS Sebastiaan, De geest van het Avondland: Duitse conservatief-katholieke 
beschouwingen over Europa, 1918-1933, KU Leuven (P. Pasture).
GRYMONPREZ Simon, ‘Eilandbewoners’. Een persstudie van de Belgische reactie op de 
Britse ‘no’ aan Robert Schuman naar aanleiding van de Schumanverklaring, KU Leuven (P. 
Pasture).
HOSTRAETE Ludwig, L’échec des négociations de l’ « orange-bleue » de juin à décembre 
2007, 194 jours de crise politique majeure, UCL (V. Dujardin).
LAUWAERT Dorian, Vlaanderen in de jaren ’30: de genese van een radicaal-rechtse 
ideologie. Een politiek-ideologische biografie van Piet Meuwissen (1928-1940), Vrije 
Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
LIZEN Alexandra, Contribution à l’histoire du Parti Socialiste Belge. Le cas de la 
fédération verviétoise (1950-1978)¬, ULg (C. Lanneau).
LOMBARDO, Frédérique, La Régionale liégeoise de la Jeunesse Communiste de Belgique. 
(1968 et 1978), ULg (C. Lanneau).
NICOLAY Quentin, Le combat du FDF pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et ses six communes à 
facilités (1994-2012), UCL (V. Dujardin).
PEÊRS Eric, Globalising Spaak. De Geboorte van een Europese Vaderfiguur, KU Leuven 
(P. Pasture).
PEETERMANS Alex, De Frans-Pruisische Oorlog. De interactie tussen het Belgische leger 
en de staatsveiligheid, UGent (B. De Wever).
PLETINCKX Michiel, Emiel de Winter als senator en europarlementslid (1949-1971). Het 
doorleven van de Tweede Wereldoorlog in de Belgische naoorlogse politiek, UGent (N. 
Wouters).
PLUYM Charlotte, Gewonnen oorlog, verloren herinnering? Een verkennend onderzoek 
naar de transmissie van de familiale verzetsherinnering aan de Tweede Wereldoorlog in 
Vlaanderen, UGent (N. Wouters).
SAINT-AMAND François, Un État en quête de sûreté. La surveillance exercée par la Sûreté 
publique sur les réfugiés politiques français en Belgique, de la Belgique indépendante à la 
veille du coup d’État du 2 décembre 1851 en France
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, UCL (E. Debruyne).
SIMON Clément, « A l’ombre du pouvoir des princes-évêques : les officiers du bord de 
Meuse » Composition et analyse du Conseil privé et de la Chambre des comptes des princes-
évêques de Liège (1650-1794), ULg (Br. Demoulin).
SMET Philippe, “We zullen het eens probeeren.” Experimenteren met constitutionalisme en 
parlementarisme in de activistische Raad van Vlaanderen, UAntwerpen (M. Beyen).
STASSEN, Vincent, L’opposition d’Ecolo à l’énergie nucléaire de 1980 à 1991, ULg (C. 
Lanneau).
VAN DE PUTTE Vincent, Waar een wil is komt geen weg!” Het gecontesteerde Limburgse 
autosnelwegenbeleid (1970-1980), UAntwerpen (G. De Block).
VAN DEN BERGHEN Japser, “Wie is er bang van de Koude Oorlog? De angst voor het 
communisme en de “voorbereiding op een Derde Wereldoorlog (1945-1960), UGent (R. Van 
Doorslaer).
VAN DEN BROECK Laurens, De Bormsherdenkingen als spiegel voor het naoorlogs 
Vlaams-nationalistisch politiek-cultureel geheugen. Een studie van de Vlaams-
nationalistische partijen op de Bormsherdenkingen, UGent (B. De Wever).

2. La Belgique et l’étranger – België en het buitenland

APALIGAN Ararat, Histoire des Arméniens turcophones de Belgique, ULB (P. Lagrou).
BELLENS Christophe, “Les blancs hors de chez eux”. De Belgische adviseurs in Siam 
(1892-1902) en de ‘beschavingsstandaard’, UAntwerpen (M. Auwers).
DESAIRE Amandine, Don Camillo et Peppone dans l’immigration italienne; césure 
politique au temps de la guerre froide, ULB (A. Morelli).
DEVOGEL Andries, Het Centre d’Etude des Problémes Sociaux Indigènes : een uiting van 
de sociale ontwikkelingspolitiek van de Union Minière du Haut-Katanga in Belgisch Congo 
(1946-1966), Vrije Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
DEWAELE Kristof, SABENA en de evolutie van de luchtvaart in Belgisch Congo in de jaren 
1930 : Imperialisme of marktdenken ?, Vrije Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
DEWANDRE Pauline, Initiatives de solidarité contre la répression en Tchécoslovaquie en 
Belgique francophone. Autour des 10 ans du Printemps de Prague et de l’invasion soviétique 
(1977-1979), ULg (Chr. Brüll).
EEFTINK Kimberley, Oorlog in de Marge: Herinneringen aan de Belgische deelname aan 
de Koreaanse Oorlog, KU Leuven (I. Goddeeris).
EMMERECHTS Jill, Uit naastenliefde of eigenbelang? De Belgische betrokkenheid bij de 
Zaïrese Shaba-oorlogen (1977-1978), KU Leuven (I. Goddeeris).
GEEVE Laura, Het verslag van De zending van de Senaat in Congo (1947) gesitueerd in het 
Belgische koloniale beleid sinds 1908, Vrije Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
HELLEBAUT Jordy, Les circonscriptions indigènes. Onderzoek naar de evolutie van de 
Belgisch koloniale administratie 1910-1933, Vrije Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
JERÔME Tom, La presse francophone belge face au Sentier Lumineux du Pérou (1983-
2003), ULg (PH. RAXHON).
LIPPENS Charlotte, Het veiligheidsthema in de Belgische media tijdens het nucleair debat 
in de jaren tachtig, KU Leuven (M. Kohlrausch).
MIRZAEE CHESMEH Sheragim, A holier-than-thou tit for tat. De Europese pers over 
religie in de Amerikaanse politiek in het laatste kwart van de twintigste eeuw, KU Leuven 
(P. Pasture).
NIKSAITE Vaida, La propagande culturelle de la Lituanie dans la première moitié du 
vingtième siècle
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, ULB (P. Lagrou).
RENIERS Karel, Belgisch buitenlands beleid in Zuid-Azië na de burgeroorlog van 
Bangladesh (1971-1975), KU Leuven (I. Goddeeris).
SCHAMP Felix, Making a Mess of Mossadegh: The Portrayal of Mohammad Mossadegh 
and the Anglo-Iranian Oil Crisis in the British Press, KU Leuven (G. Verbeeck).
SIERRA ALVAREZ Esteban, La mobilisation en Belgique pour les anarchistes Sacco et 
Vanzetti exécutés aux USA en 1927, ULB (A. Morelli)
SINNAEVE Lucas, Le monde politique et diplomatique belge face au traité de Maastricht, 
UCL (V. Dujardin).
TIMMERMAN Anton, “J’y vois un excellent moyen de propagande en ce pays”. De relatie 
tussen Belgische diplomaten en Vlaamse immigranten in de Verenigde Staten (1905-1939), 
UAntwerpen (M. Auwers).
VAN CUTSEM Peter, Lievens’ vuur inspireert, verbindt en verdeelt Calcutta Sponsor Aid, 
een West-Vlaamse vzw in India (1991-2017), KU Leuven (I. Goddeeris).
VAN VYVE Maïté, De vreemdeling tussen uitersten. Representaties van de vreemdeling in 
de parlementaire debatten in België, 1845-1875, KU Leuven (I. Goddeeris).
VANDAM Émilie, Les élections européennes de 1979 : réconciliation entre l’Europe et le 
citoyen ? Leur impact sur l’opinion publique belge, UCL (V. Dujardin).
VANHAMME Matthias, De vereniging België. China 1957-2016, Vrije Universiteit Brussel 
(G. Vanthemsche).

3. Les deux guerres mondiales – De Twee Wereldoorlogen

BOUTON Gillian, Land of mine: Duitse krijgsgevangenen als ontmijners in België, UGent 
(B. De Wever).
BRUNEEL Catherine, Alcoolisme et dépendance chez les soldats pendant la première 
guerre (1914-18), ULB (V. Piette).
CARMON Romane, Le genre en résistance : l’exemple des femmes de l’Armée Secrète, 
UCL (E. Debruyne).
COMPERE Marie, Les relations intimes entre l’armée allemande et la population civile 
belge pendant la Première Guerre mondiale. Le cas de l’arrondissement judiciaire de 
Marche-en-Famenne : 1914-1919, UCL (E. Debruyne).
DAUW, Karel, De Sipo-SD Nebenstelle Hasselt: een microgeschiedenis (1943-1944), UGent 
(B. De Wever).
DE CONINCK Damien, La caricature comme outil de contre-propagande en Belgique 
durant la Seconde Guerre mondiale : individus, processus, moyens, objectifs, procédés, ULB 
(I. Di Jorio).
DE HERDT Sandrine, Genèse de la définition de « réfugié » depuis la Première Guerre 
mondiale. A la recherche d’un équilibre entre la promotion des droits de l’Homme et les 
souverainetés nationales, UCL (V. Dujardin).
DUTHOIT Simon, Le cantonnement du IIe Corps d’Armée italien sur le territoire belge 
entre novembre 1918 et mars 1919. Les étapes préliminaires à l’arrivée italienne, les 
mouvements, la cohabitation avec la population belge, les conséquences de cette présence et 
sa mémoire, UCL (E. Debruyne).
GEERAERT Pieter, After the war. Het herstel van boerderijen in Oostduinkerke na de 
Eerste Wereldoorlog (1918 - 1925), KU Leuven (Y. Segers).
HONORE Valentine, La prise en charge des orphelins de guerre belges pendant la Première 
Guerre mondiale, UCL (L. van Ypersele).
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HOUBEN Claudia, De wederopbouw van hoeves in de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog, 
KU Leuven (Y. Segers).
LA MORTE Romuald, Les filières d’évasion clandestines dans les provinces de Liège et 
Limbourg durant la Première Guerre mondiale, UCL (L. van Ypersele).
MULLER Pierre, Le T.13 (1934-1940) : un blindé parmi les Hommes. Histoire 
anthropologique d’un « bac » de l’Armée belge, UCL (E. Debruyne).
REMACLE, Justine, La mémoire de la seconde guerre mondiale à Malmedy, de 1945 à nos 
jours, ULg (Chr. Brüll).
SCHEERS Bram, “Loven boven, altijd het comiteit loven?” De voedselvoorziening van 
Leuven door het Hulp- en Voedingscomité tijdens de Eerste Wereldoorlog, KU Leuven (Y. 
Segers)
SERWIR, Pieter, Ontluikend milieuactivisme bij de BJN en de Wielewaal-jongeren. 
Onderzoek naar het spanningsveld tussen natuurrecreatie en milieuactivisme, UGent (G. 
Van Goethem).
TIREZ Hannes, Soldatenkost in het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, KU 
Leuven (Y. Segers).
VANDER STOCKT Tobias, Belgen in “la Drôle de Guerre.” Een Prosopografische en 
Socio-politieke Studie naar de Belgische Oorlogsvrijwilligers tijdens de Fins-Russische 
Winteroorlog (1939-1940), UGent, K. Aerts.
VANEUKEM Guillaume, Parcours et vie des populations françaises déplacées. Les réfugiés 
français de la Grande Guerre entre France(s) et Belgique, UCL (L. van Ypersele).
VERCRUYSSEN Sien, Onuitwisbare sporen na Wereldoorlog I. Een verkennend onderzoek 
naar het discours van de Belgische Oorlogsinvaliden tijdens het Interbellum, UGent (A. 
Vrints).

4. Histoire économique – Economische geschiedenis

BROOTHAERTS Wendy, Praktijk vs. theorie. Stallenbouw van melkveebedrijven in 
Vlaanderen (1945-1970), KU Leuven (Y. Segers).
BUSCEMI Adèle, La valorisation du patrimoine historique des entreprises de 1970 à nos 
jours : usages, enjeux, débats, UCL (G. Warland).
COUROUBLE Samuel, Het bureau voor Economische Programmatie. Institutionalisering 
van het planningsidee in België (1955-1970), UGent (E. Vanhaute).
DI PRINZIO Jessica, Les veuves de la Grande Guerre dans la province de Namur: les 
oubliées de la bienfaisance ?, UCL (L. van Ypersele).
GOUSSET Céline, Déclin et mutations d’une industrie locale : tanneries et carrières de 
Soignies (1950 - 1980), ULB (K. Bertrams)
MICHEL Simon, 1830-1864. Une histoire économique du chemin de fer dans l’Entre-
Sambre-et-Meuse. Entre avant-projets, construction et exploitation, UCL (E. Debruyne).
QUAGHEBEUR Judith, Heurs et malheurs des cafetiers namurois à la Belle Epoque (1895-
1914), UCL, (E. Debruyne).
SIMON Stacy, La place des étrangers dans le commerce bruxellois (1944-1964), ULB (A. 
Morelli)
SPAENS Jens, De ontwikkeling van een modern stedelijke watervoorziening te Aalst, in 
contrast met de Belgische en Europese context (tweede helft 19de eeuw-1940), Vrije 
Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
STEFFENS Félix, L’entrepreneuriat industriel allemand à Bruxelles avant 1914 : à partir 
des fonds des séquestres, ULB (K. Bertrams)
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VAN ACKER, Lucas, No honey, no money? De economische betekenis van de bijenteelt in 
Vlaanderen, ca. 1650-1850, UGent (Th. Lambrecht).
VAN OVERBEKE Toon, Loont Wonen? Een historisch onderzoek naar provinciale 
inkomensevoluties en pendel in België tussen 1953 en 1981, KU Leuven (E. Buyst).
VANHERREWEGEN Kaat, Een zoete stad in een bittere periode: de voedselvoor-ziening in 
Tienen tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog, Vrije Universiteit Brussel (P. Scholliers).

5. Histoire sociale – Sociale geschiedenis

BOUTSEN Bavo, “C’est l’heure de l’Union”: De ingrijpende invloed van Union Saint-
Gilloise op de conservatieve Brusselse voetbalelite (1890-1914), KU Leuven (D. 
Vanysacker).
BRUYÈRE, Robin, Travail syndical et influence du Parti Communiste de Belgique au sein 
de la FGTB liégeoise dans les années 1970 et 1980, ULg (E. Geerkens).
CALLENS Léonie, Verandering van spijs doet eten. Voedseladviezen in het Belgische 
huishoudonderwijs tussen 1890 en 1940, KU Leuven (Y. Segers).
CATOIRE Guillaume, Médicalisation et contrôle de la prostitution. Le cas de la ville de 
Bruxelles et de son agglomération de 1918 à 1930, UCL (X. Rousseaux).
DE BREE Eva, Het oude boerenhart en de moderne techniek. De positie van de Boerenbond 
als belangenorganisatie in de veranderende voedseleconomie na de Tweede Wereldoorlog, 
UGent (E. Vanhaute).
DE GROOTE Hadewich, Culturele collaboratie geconstrueerd door de rechter en de 
historicus. Een historisch onderzoek naar het collaboratieverleden van Vlaamse schrijvers 
vanuit een juridisch en historiografisch perspectief tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
naoorlogse periode, UGent (K. Aerts).
DELMON Marion, Représentations du monde agricole wallon L’agriculture et les 
agriculteurs vus par eux-mêmes au cours du XXème siècle, UCL (P. Servais).
DESGUIN Vincent, Entre répulsion et compassion. L’immigration en Belgique au miroir de 
la presse belge francophone dans l’entre-deux-guerres, UCL (L. van Ypersele).
DEVERSIN Lendy, La famille rurale dans le Brabant Wallon à l’aube des Trente 
Glorieuses (1945-1970): entre traditions et modernité, ULB (V. Piette).
ERKUL Ayfer, Onder dwang toe te dienen: ½ l melk, 2 eieren, 10 st. suiker. 
Hongerstakingen in Belgische gevangenissen : een verkennend onderzoek (1920-1940), Vrije 
Universiteit Brussel (P. Scholliers).
GOELEN Rani, Tussen identiteiten. Een historische studie naar de identiteitsevolutie van 
Marokkaanse vrouwen in België, KU Leuven (M. Rodriguez Garcia).
GYSEMANS Steven, Heroïek in Parijs-Roubaix. Perceptie van een Franse wielerklassieker 
in Vlaanderen, KU Leuven (D. Vanysacker).
HOFMANS Mara, Vrouwelijke economische migratie. Vergelijking tussen kenmerken van 
het einde van de 19de eeuw en het einde van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw, KU 
Leuven (M. Rodriguez Garcia).
JANSSENS Niels, Een stad als souvenir? De ontwikkeling van het stadstoerisme in 
Antwerpen en Gent tussen circa 1945 – 1970, UAntwerpen (I. Van Damme).
JOOSEN Bjarne, Duitse klerken in Antwerpen, migratie tijdens de tweede helft van de 
negentiende eeuw, UAntwerpen (H. Greefs).
KAMPIL Sharon, Onderstand aan buitenlanders in Brussel onder werking van de 
onderstandswoonstwet van 1845, Vrije Universiteit Brussel (A. Winter).
LABEEUW, Tijl, Ik beken de diefstal te hebben gepleegd, en zulks te hebben gedaen uit 
hongersnood. Voedsel- en houtdiefstal als overlevingsstrategie en deel van de economy of 
the makeshifts in Brugge, 1840-1860
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, UGent (A. Vrints).
LAUWEREYS Rowin, Beter voorkomen dan genezen? Een sociaalinstitutionele analyse van 
de Leuvense Commissie van Openbare Onderstand (1925-1976), KU Leuven (L. Van Molle).
LAZAREVA Tamara, Militance et action à Liège de 1970 à ajourd’hui: l’évolution des 
luttes urbaines à travers des a.s.b.l. “Habiter Liège” et “Urbagora”, ULB (Ch. Deligne).
LEONARD Merlin, Du “temps des médailles” aux plans de fermeture. L’évolution de 
l’image des ouvriers- mineurs en Wallonie de la Bataille du charbon à l’application du plan 
Martens (1945-1961), ULg (E. Geerkens).
PLETSCHETTE Orville, L’émergence de la conscience sociale et de l’internationalisme en 
Belgique à la fin du XIXe siècle: le mouvement des coopératives et leurs liens avec les 
coopératives de l’ Emilia-Romagna, ULB (K. Bertrams).
RENNEAUX, Jonathan, L’Union des Classes Moyennes (UCM) : répertoire d’action et 
relais politiques pendant les années 70’ et 80’, ULg (E. Geerkens).
SCHAEVERS Hannah, Proces Eichmann (1961) in de Belgische pers, Vrije Universiteit 
Brussel (G. Vanthemsche).
SCHOUTERDEN Jasper, Van stoom naar stroom: een historisch onderzoek naar de sociale 
gevolgen van de afschaffing van de stoomtractie bij de NMBS, KU Leuven (J.-A. De Graaf).
SUCAET Jan, Aenhitsers, woelgeesten of minnaers van de vrede: het discours van de Gentse 
socialistische beweging ten aanzien van geweld, 1848-1899, UGent (A. Vrints).
VAN BREUSEGEM Zoë, Op zoek naar een antropomorfische identiteit: de vrouwelijke 
gedetineerden van de Nieuwewandeling, 1875-1925, UGent (I. Devos).
VAN DE SOMPEL Lander, De Westland New Post: pop-up van een veranderende 
samenleving? De WNP herbekeken, UGent (R. Van Doorslaer).
VAN DEN KEYBUS Hanne, De kerk in het midden? Een zuil-vergelijkende studie van de 
debatten rond parttime werk voor vrouwen in de jaren 1960, KU Leuven (L. Van Molle).
VAN DER STEEN Pieter, Conflictstrategieën van de Gentse oudkleerkopers (17de-18de-
eeuw). Een kwalitatieve discoursanalyse van de procesdossiers van de Gentse oudkleerkopers
, UGent (A. Van Bruaene).
VAN LANCKER Stijn, Een gastvrij onderkomen? Belgisch immigratiebeleid en migratie 
naar België als gevolg van de Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871), UGent (T. FEYS).
VANPAEMEL Emma, De beste uitbatingsvoorwaarden van Europa! Een studie naar de 
impact van Beter Leefmilieu Tessenderlo (BELT) aan de hand van een historische analyse 
van de leefmilieuproblematiek in Tessenderlo, in casu Philips Petroleum en Tessenderlo 
Chemie, 1981-1986, UGent (G. Van Goethem).
VERBRAAK Carola, “Beste Madam ik beloof u van altijd goed mij beste te doen […]” 
Brieven van veroordeelde minderjarige moederes aan de Kraaminrichting met 
zuigelingenopvang Ukkel (1920-1927), UAntwerpen (H. Greefs).
VERKOUILLE Maxim, De KBVB na de Grote Oorlog Een analyse van het beleid van de 
Belgische voetbalbond in de naoorlogse jaren, KU Leuven (M. Kohlrausch).
VERSCHAEVE Ines, Wat als het hier gebeurt? Een analyse van de antikernbeweging in 
België van Tsjernobyl tot aan de kernuitstap, UGent (G. Van Goethem).
VERSCHUERE Jorn, Old Ideas & New Frontiers. Sporen van het anarchistisch 
gedachtengoed binnen de nieuwe sociale bewegingen, UGent (G. Van Goethem).
VERSTRAETE Robin, Flandrien crossen onder de kerktoren: neemt het veldrijden de 
religieuze functies van de katholieke kerk gedeeltelijk over in Vlaanderen?, UGent (B. De 
Wever).
VISSERS Matthijs, _Klachten tegen buitenlandse migranten in Antwerpen (1912-1913), 
UAntwerpen (H. Greefs).
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VRIENS, Wout, Power, principles and prestige. A comparative study of US military 
intervention in Lebanon during the Cold War and revisioning the failure of the Multinational 
Force Intervention, UGent (A. Vrints).
ZACCARIA Laurélène, Politisation et surveillance de l’immigration espagnole en Belgique 
(1945-1975), ULB (A. Morelli)

6. Histoire culturelle et des mentalités – Culturele en mentaliteitsgeschiedenis

BILLIET Mégane, Halalisering in Brussel. De historische evolutie van halal in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest sinds 1964, Vrije Universiteit Brussel (P. Scholliers).
BODART Anthony, L’implantation de l’activité cinématographique à Molenbeek-Saint-Jean 
(1907-1975), UCL (L. Courtois).
BOFFIN Marie, Het buitenland op je bord, de opkomst van etnisch koken in 
vrouwenmagazines “Bij de Haard” en “Rijk der Vrouw” van 1960- 1990, KU Leuven (N. 
Teughels).
DEBAES Nicolas, Les pratiques du vélo à Bruxelles, du début du Xxe siècle aux années 1950
, ULB (C. Deligne).
DE BRABANDER Youri, De Armeense gemeenschap van België: wat na de genocide? Een 
prosopografische studie, UGent (R. Van Doorslaer).
DE MUNCK Luc, ‘Soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten.’ Belgische 
verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog, KU Leuven (J. Vandendriessche).
DESCHRYVER Louise, Vous allez me traiter d’enfant: zelfperceptie van de kinderen 
Bethune in het vroege negentiende-eeuwse België, KU Leuven (K. Wils).
DOGAN, Neslihan, De bevrijding van de Algerijnse vrouwen uit de harem. De haremvisies 
in koloniale fin-de-siècle literatuur van Hubertine Auclert en Marie Bugéja, UGent, B. 
Bevernage).
FERKET Wolfger, Blinde vrede of helderziende strijd? Het ‘Museum aan de Ijzer’ van de 
toekomst. Een analyse van het beleidsplan en de beheersovereenkomst 2017-2021: naar een 
werkelijk agnostisch vredesmuseum?, UGent, (B. Bevernage).
FOUBERT, Jiel, ‘Vlaming onder Vlamingen’: Een historisch-antropologische studie van de 
IJzerbedevaarten (1960-1980), UAntwerpen (M. Beyen).
GENTILS, Aster, Commissioned history: een verkennend onderzoek naar de implicaties van 
verschillende institutionele werkingsvormen bij geschiedschrijving in overheidsopdracht in 
Nederland, UGent (B. Bevernage).
HENDRICKX Laurine, Onderschat en onbeantwoord. De publieke perceptie van de Spaanse 
griep in de Belgische context (1918-1930), UAntwerpen (M. Beyen).
HEYNDRICKX, Maxime, De dood nieuw leven ingeblazen. Persoonlijke geschriften en 
reflecties over de dood, 1914-1918, UGent (A. Vrints).
JONGHMANS Rutger, Vlaanderen en het feest van de vrijzinnige jeugd : ontstaan, 
verspreiding en de actie van de Oudervereniging voor de Moraal (1960-2000), Vrije 
Universiteit Brussel (F. Scheelings).
KLEIJN Charlotte, Zondoorstoofde rijpheid. Toerisme en de Provençaalse keuken (1945-
1985), Vrije Universiteit Brussel (P. Scholliers).
MARTENS Katrien, ‘Mijnheer doktoor’: de verhouding tussen dokter Jan Renier Snieders 
en zijn patiënten ca. 1840-1888, KU Leuven (K. Wils).
MATHYS Cedric, De onverdoofde slacht in historisch perspectief : het debat in plenaire 
parlementszittingen sinds WO II tot heden, Vrije Universiteit Brussel (P. Scholliers).
MEES Fleur, ‘Jeugd versus ouderen?’ Het maatschappelijk debat rond de invloed van 
televisie op de Vlaamse jeugd (1965-1973)
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, UAntwerpen (H. de Smaele).
MESTDAGH Eline, Slavernij is voorbij! Laat de Zwarte Pieten vrij! Practical past en 
historische rechtvaardigheid in de Nederlandse strijd om Zwarte Piet (2011-2016): een meta-
historisch onderzoek, UGent (B. Bevernage).
MORTIER Julie, La médicalisation des structures hospitalières: le cas de l’hôpital Saint-
Pierre. 1890-1914, ULB (K. Bertrams)
MURILLO Yinnis, “Cette collection est le seul plaisir que j’aie eu dans le cours de ma vie” 
Charles-Antoine de la Serna Santander (1752-1813) en de patrimonialisering van het boek 
in de Zuidelijke Nederlanden, KU Leuven (P. Delsaerdt).
NEIRYNCK Lucas, La réception des témoignages de Robert Antelme, Primo Levi et Jean 
Améry en Belgique francophone de 1945 à 1995, UCL (L. van Ypersele).
NERINCKX Quentin, Coups de balais et coups de crayons. Analyse des caricatures de Jam 
antérieures à la Seconde Guerre mondiale. Juin 1934 - mai 1940, UCL (L. van Ypersele).
SAEREN, Chiron, Wetenschap en politiek: een vruchtbare relatie in een maatschappelijk 
beladen context. Casus onderzoekscommissie Grote Meren (2001-2003), UGent (B. 
Bevernage).
SANTENS Simon, ‘Dark tourism’ in Noord-Ierland: gecontesteerde herinneringen. Een 
analyse van het toeristische aanbod over de Troubles in Belfast en Derry/Londonderry, 
UGent (B. Bevernage).
SCHULJIN Raf, New museology in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Van een 
koloniale lieu de mémoire naar een post-koloniale lieu de rencontre, UGent (B. Bevernage).
SPAEPEN Ansje, Tegen beter weten in. De Belgische pers over de Congolese afdeling op de 
Wereldtentoonstellingen van 1935 en 1958, KU Leuven (T. Verschaffel).
SURMONT Hannah, Frans Gevaert (1911-2006), historicus en Vlaams-nationalist. Van 
inciviek tot ridder in de Leopoldsorde, UGent (B. De Wever).
SWEETLOVE William, Interactie en uitwisseling op de VOC handelspost in Dejima: 1641-
1859. Een comparatieve benadering van het institutioneel kader en de bijhorende relaties 
aan de hand van Nederlandse reisverslagen, UGent (M. Limberger).
TUYBENS Linde, Verloren Intimiteit: Medische expertise bij aanrandings- en 
verkrachtingszaken in België (1850-1900), KU Leuven (K. Wils).
VAN ACHTE Kato, Hoog, hoger, hoogst. De rol van luchtvaart op Belgische 
wereldtentoonstellingen in de belle époque (1885-1913), KU Leuven (N. Teughels).
VAN HECKE Jeff, De constructie van een historisch narratief na de Nederlandse 
dekolonisatieoorlog. Het bloedbad van Rawagede: van stilte tot veroordeling, UGent (B. 
Bevernage).
VERHASSELT Hans, De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas tijdens het interbellum: 
Artsen tussen geloof en wetenschap, KU Leuven (J. Vandendriessche).
VERMEULEN Gertjan, Ten little Robin Hoods: approaching the use of the legend in the 
second half of the twentieth and beginning of the twenty-first century as an example of 
medievalism, UGent (M. Long).
VERMOTE Samuel, How waiting became memorable. A historical study of the influence of 
the popularisation of ultrasound on the experience of pregnancy in Flanders throughout the 
eighties, KU Leuven (K. Kangaslahti).
VERSMISSEN Wouter, De subsidiepolitiek van het ministerie van koloniën voor de 
koloniale kunstenaars na wereldoorlog II tot aan de onafhankelijkheid. Een instrument van 
koloniale propaganda, Vrije Universiteit Brussel (G. Vanthemsche).
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7. Histoire religieuse – Religieuze geschiedenis

DAMMAN Guillaume, De Congoreis van kardinaal Van Roey in 1948: Verloop, inzet, 
achtergronden en weerklank, KU Leuven (J. De Maeyer).

8. Histoire de l’enseignement et histoire des sciences – Wetenschaps- en 
onderwijsgeschiedenis

BOELS Sven, De aspiranten aan het woord. Een onderzoek naar de ‘persona’ van aspirant-
onderwijzer(e)s(sen) aan de normaalschool van Lier (1970-1985), UAntwerpen (H. De 
Smaele).
BRIGITTA Jens, Geschiedenis is het verleden gezien door het heden. Positie van het heden 
in 88 lesobservaties geschiedenis van het secundair onderwijs, KU Leuven (K. Van 
Nieuwenhuyse).
CHRISTIAENS Vicky, Geschiedenisonderwijs door de bril van Steiner- en Freinetscholen. 
Comparatief praktijkonderzoek naar het geschiedenisonderwijs in secundaire Steiner- en 
Freinet-scholen in Vlaanderen, UGent (B. De Wever).
DE MEESTER Koen, Dom Ursmer Berlière. Oeuvre, bio-bibliografie en situering van het 
vroege historiografische werk, UGent (S. Vanderputten).
DENEEF Alain, D’une guerre à l’autre. Source des engagements des anciens élèves sortis 
des collèges jésuites bruxellois entre 1906 et 1945, ULB (K. Bertrams).
DE SLOOVERE Celien, Latijns-Amerika in het Vlaamse geschiedenisonderwijs. Actuele 
tendenzen in de leerboeken en de lespraktijk, UGent (B. De Wever).
DEFLEM Leen, In Gods naam? Een inhoudelijke evolutie van het rooms-katholieke 
godsdienstonderricht in Vlaamse katholieke scholen van 1953 tot op heden, KU Leuven (K. 
Wils).
DELAETER Jan, Lesgeven over controversiële onderwerpen. Een kwalitatieve analyse van 
de didactische benadering van het Israëlisch-Palestijns conflict bij zeven Vlaamse 
geschiedenisleerkrachten, UGent (Ch. Verbruggen).
DEMAEGHT Jeroen, De roots van het vak techniek. Een onderzoek naar het ontstaan van 
het vak technologische opvoeding in het secundair onderwijs en de evolutie ervan doorheen 
de tijd, UGent (B. De Wever).
DOMS Fabrice, Leraars, onverbeterlijke babbelaars en spijbelaars. Onderzoek naar de 
tuchthuishouding van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen 1945-1975, UAntwerpen (P. 
Janssenswillen).
ELMER Margot, Eugène Dupréel : biographie intellectuelle d’un philosophe et sociologue, 
ULB (K. Bertrams).
LE JEUNE Olivier, Het leven zoals het was: de geschiedenisleerkracht - Een historisch-
antropologisch onderzoek naar de praktijk van geschiedenisleerkrachten sinds de jaren 
zeventig in Vlaanderen, KU Leuven (K. Van Nieuwenhuyse).
LESSIRE Sarah, L’évolution de la population scolaire de l’athénée royal de Bruxelles 
jusque 1960, ULB (A. Morelli)
PETIT Edwin, Le “Manifeste des 93”. Analyse de la réception d’un pamphlet dans la 
communauté scientifique belge durant et après la Première Guerre mondiale, ULB 
(K.Bertrams).
REMERIJ Jens, Motiveren om te redeneren. Een kwalitatief onderzoek naar historische 
interesse en historisch redeneren in het vak Geschiedenis in de eerste graad van het 
secundair Onderwijs
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, UGent (Ch. Verbruggen).
ROYEN Virgile, Les universitaires liégeois face à la flamandisation de l’Université de Gand 
(1918-1923), ULg (C. Lanneau).
VAN HAUWERMEIREN Shana, Wetenschapspopularisatie in België. ‘Het echtpaar der 
Iguanodons in een leege sigarenkas op Noach’s mosselschuit’. Een eerste analyse naar de 
representatie van de Iguanodon in de Belgische kranten van 28 februari 1878 tot 31 
december 1920, UGent (S. Vanden Broecke).
VANHEE Wouter, De verspreiding van de wetenschappen en Verlichting in de Zuidelijke 
Nederlanden. Belichting van het tijdschrift ‘Den Vlaemschen Indicateur’, UGent (S. Vanden 
Broecke).
VERBERGT Marie-Gabrielle, Mediëvisten en moderniteit. Periodisering in het debat over 
de ‘Bourgondische staat’ na 1945, UGent (B. Bevernage).
VILVENS Pierre, De l’ambre à la houille. Les étudiants baltes à l’Université de Liège entre 
1918 et 1940, ULG (C. Lanneau).
WALKIERS Laura, Expertisation scientifique et géopolitique: La mobilisation des savoirs 
universitaires à la conférence de la paix en 1919, ULB (P. Lagrou).
ZEIMERS Julia, Langue maternelle ou langue française ? L’argumentation pédagogique 
dans les discussions sur l’emploi des langues dans l’enseignement de la Communauté 
germanophone de Belgique (1945-1997), ULG (Chr. Brüll).

9. Histoire des femmes et du genre – Vrouwen-gendergeschiedenis

BAETEN Nathalie, Vrouwen, verenigt u! Een vergelijkend onderzoek naar de rol van het 
marxisme en het feminisme in de tijdschriften Schoppenvrouw en Mulheres (1980-1990), KU 
Leuven (K. Wils).
DESCHAMPS Hubert, Le processus de féminisation de la police communale en Belgique 
(1953-2001), UCL (A. François).
D’OULTREMONT Adélaîde, Hommes, femmes, familles: relation de genre et de sexualité 
dans “La Libre Belgique” de 1965 à 1975, ULB (C. Vanderpelen).
FLAGOTHIER, Iris, « La Femme Wallonne » (1920-1936), organe de presse de l’Union des 
Femmes de Wallonie. Entre revendications wallonnes et évolution du statut de la femme 
dans l’entre-deux-guerres, ULg (C. Lanneau).
GILLARD Lindsey, Marguerite De Riemaecker-Legot: De eerste vrouwelijke minister van 
België (1965-1968), KU Leuven (L. Van Molle).
HOEBEKE Emma, Sex and the city. Een analyse van de seksuele norm in de publieke ruimte 
vanuit een klassen- en genderperspectief gedurende de 19de-eeuw tot WOI in België met 
Antwerpen (1909) als casestudie, UGent (A. Vrints).
KRUPPA Alexia, Le mouvement féministe en Belgique de 1973 à 1997 : Étude à travers la 
revue féministe « Les Cahiers du GRIF », UCL (G. Warland).
SOETENS Ellen, Prostitutie in de Eerste Wereldoorlog. Perceptie, visie en agency, KU 
Leuven (M. Rodriguez Garcia).
VANDENBERG Tom, Lijfeigene of lijfeigenares Structuur en agency in de 
prostitutiewereld van de jaren ’20, KU Leuven (M. Rodriguez Garcia).
VRINTS, Bert, “We wilden gewoon voetbal spelen”. Onderzoek naar ervaringen binnen het 
Belgische damesvoetbal: 1970-2010, UAntwerpen (M. Beyen).

10. Histoire coloniale – Koloniale geschiedenis
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BARLA Quentin, Les associations d’anciens coloniaux comme groupes d’intérêt et passeurs 
de mémoire : le cas de l’Union Royale belge pour les pays d’Outremer et de Mémoires du 
Congo depuis 2005, ULg (C. Lanneau).
BUD Guy, Belgian Africa at War: Europeans in the Belgian Congo and Ruanda-Urundi, 
1940–1945, University of Oxford (M. Conway).
DE CLERCK Toon, Belgisch-Congo: recht op mensenrecht? Europese en Congolese 
invloeden op het koloniale mensenrechtenbeleid van België (1949-1960), KU Leuven (P. 
Pasture).
DE NEVE Julie, Van Schiessbefehl tot genocide: een historiografisch overzicht van de 
genocide op de Herero en de Nama, UGent (G. Mathys).
DEPUIS, Jean-Michel, Un médecin dans son monde : mise en perspective des expériences de 
Robert Dumont au Congo belge (1931-1957), ULg (C. Lanneau).
DIERICKX Elias, Dwangarbeid en koloniale arbeid in Belgisch Congo: Een ACV-
perspectief in de periode 1919-1957, KU Leuven (M. Rodriguez Garcia).
MEULEMANS Jirka, Ontwikkelingsdenken in tijden van dekolonisatie: Het ICV/WVA, 1958-
1973, KU Leuven (P. Pasture).
PUYPE Bert, Postkoloniale kunst in België en de museale constellatie. Onderzoek naar het 
postkoloniaal denken bij kunstenaars en de invloed van curatoriële praktijken, UGent (B. 
Bevernage)
QUATAERT Tim, Europese integratie en dekolonisatie: België en de Conventie van 
Yaoundé (1958-1863), KU Leuven (P. Pasture).
RACANELLI Flora, Genre, race et service domestique en situation coloniale : le cas du 
Congo-belge, ULB ( V. Piette)
RENNOTTE Johan, Congo, 1964 : Souvenirs d’une rébellion. Récits et mémoires de la 
rébellion simba et des événements de Stanleyville, UCL (A-S. Gijs).
REYNDERS Bas, ‘Ferocious Fanaticism’: Analyse van het persdiscours over antikoloniale 
opstanden in de moslimwereld, KU Leuven (I. Goddeeris).
SLOSSE Wannes, Le comité national de Kivu. De historisch-koloniale wortels van 
hedendaags landconflict in de Kivu-streek, UGent (G. Mathys).
TIMMERMAN Ben, Zoos humains, meer dan een spektakel? De representatie van de 
koloniale ‘ander’ in menselijke dierentuinen op Belgische wereldtentoonstellingen (1885-
1958), UGent (B. Bevernage).
TOLLENAERE Liza, Het koloniaal discours binnen de Vlaamse jeugdliteratuur, UGent (G. 
Mathys).
VAN WOUWE Hannes, Kroniek van een aangekondigde dood? De moord op missionaris 
Emile Charlier als venster op de postkoloniale geschiedenis van Luozi, UGent (I. Brinkman).
VANDENBOSSCHE Boudewijn, ‘Congo, een perceptie’, Een onderzoek naar de perceptie 
van ‘Congo, een geschiedenis’ in het buitenland aan de hand van recensies, KU Leuven (I. 
Goddeeris).
VERSCHRAEGEN, Emma, Congokinderen op zoek naar hun wortels. Ervaringen en 
herinneringen van kinderen van Vlaamse oud-kolonialen, UGent (G. Mathys).

11. Histoire publique et métahistoire - Publieks- en metageschiedenis

BAMBUST, Erwan, A la recherche du temps perdu: un instantané de la situation de la 
reconstitution historique en région francophone d”Europe en 2015, UGent, (B. De Wever).
VAN DER MAELEN Sander, Historische televisieseries en de sturing van ‘tijd’, UGent (B. 
De Wever).
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12. Histoire du droit et de la justice – Rechtsgeschiedenis

CHANTRY Xavier, La justice pénale dans l’arrondissement de Nivelles (1814-1815). Etude 
des archives du tribunal correctionnel, UCL (X. Rousseaux).
DAWAGNE Florentin, Inciviques derrière les barreaux. Pratiques pénitentiaires envers les 
détenus de Mons et Charleroi aux lendemains de la Grande Guerre (1918-1925), UCL (X. 
Rousseaux).
DEKENS Gregory, Lokale ordehandhaving in het Brabants grensgebied: De meiers van 
Halen (1601-1790), KU Leuven (E. Put)
JANSSENS Camille, Les exécutions corporelles et capitales dans le ressort de la Cour 
d’assises de la Dyle de 1811 à 1813, UCL (X. Rousseaux).
LAMBIER Thomas, Les jurys criminels du département de Jemappes (1795-1811). 
Représentativité et civisme, UCL (X. Rousseaux).
THONARD Remacle, Le recrutement du personnel judiciaire dans les Pays-Bas et en 
Brabant durant la réforme de Joseph II en 1787, UCL (X. Rousseaux).
VAN CAMP Steven, Drama of juridische realiteit: geschillenbeslechting in de 
theaterwereld rond 1900, UAntwerpen (H. de Smaele).
WIARD Julien, Les réfugiés communards de Bruxelles et leur surveillance, UCL (A. 
François).
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