Korte voorstelling
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De Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek (VWM) is een wetenschappelijke organisatie die de Vlaamse
mediëvisten uit verschillende disciplines verenigt, waaronder vooral historici, kunsthistorici, taalen letterkundigen en archeologen. Hoewel de meeste van onze leden verbonden zijn aan Vlaamse
universiteiten, telt de VWM ook heel wat leden met een achtergrond in de erfgoedsector. De VWM
organiseert op regelmatige basis activiteiten om de samenwerking tussen Vlaamse mediëvisten te
stimuleren en het onderzoek naar de middeleeuwen te ondersteunen. De VWM werd opgericht in
1991 en telt op dit moment een honderdtal leden. Geïnteresseerden kunnen zich steeds aanmelden
als lid door het contacteren van het secretariaat via email (het lidgeld bedraagt slechts 15 euro).
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Het dagelijks bestuur van de VWM is in handen van twee ‘secretarissen’ (Mike Kestemont en
Stefan Meysman) die geadviseerd worden door een brede ‘stuurgroep’ van ervaren mediëvisten. De
VWM is geassocieerd met de meeste Vlaamse universiteiten en onderhoudt nauwe banden met haar
Nederlandse zusterorganisatie, de ‘Onderzoeksschool Mediëvistiek’. De adresgegevens van de
leden van de VWM worden ook opgenomen in de adreslijst – het bekende ‘blauwe boekje’ – van de
Onderzoekschool Mediëvistiek. De VWM verspreidt van oudsher een soort ‘nieuwsbrief’. Deze
heeft in de jongste jaren de vorm aangenomen van een electronische mailinglist met
aankondigingen van congressen, studiedagen, publicaties, vacatures, tentoonstellingen en
initiatieven allerhande die relevant zijn voor de mediëvistiek. De VWM tracht ook voortdurend haar
online zichtbaarheid te verbeteren, onder meer door het onderhouden van een drukbezochte
Wordpress-blog en Facebook-pagina.1
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Traditioneel organiseert de VWM een viertal activiteiten per jaar. Ten eerste is er de doctorandidag,
waarop jonge promovendi feedback krijgen op hun onderzoek op basis van een onderzoekspaper
die zij op voorhand hebben ingediend. Daarnaast is ook de cursusdag een jaarlijks weerkerend
evenement, waarop onderzoekers uit alle academische geledingen nieuwe vaardigheden kunnen
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http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.wordpress.com en https://www.facebook.com/VlaamseWerkgroepMedievistiek.

opdoen. De laatste jaren stonden deze cursusdagen sterk in het teken van de Digital Humanities met
onderwerpen als Access databases, Topic Modeling en XML-edities. Ieder jaar is de VWM ook
betrokken bij de organisatie van de Mediëvistendag, in nauwe samenwerking met de
Mnderzoeksschool. Naast de jaarlijkse studiedag, vindt ook elk jaar de prestigieuze Pirenne-lezing
plaats. die wordt verzorgd door een vooraanstaande buitenlandse onderzoekers. De volgende
Pirenne-lezing zal op 21 november 2013 in de Gentse Sint-Pietersabdij worden gehouden door de
vooraanstaande archeoloog Martin Carver (University of York), die vooral bekend is van de
opgravingen bij Sutton-Hoo. Carvers lezing is gericht op een breed publiek en draagt als titel
‘Commerce and Cult. Re-inventing the European town in the 5-8th century’.
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Het secretariaat kijkt met plezier terug op de bijzonder geslaagde studiedag (Performance, in
literatuur, afbeeldingen en evenementen) die zij het afgelopen jaar mocht organiseren in Brussel in
samenwerking met de RMBlf en de Belgische afdeling van de Société Internationale de Littérature
Courtoise. Door het versnipperde wetenschapsbeleid in België, onderhouden verschillende Vlaamse
mediëvisten nauwere banden met hun collega’s uit Nederland dan met hun Franstalige collega’s uit
België. Dat is vanzelfsprekend te betreuren omdat er zo talloze mogelijkheden voor
wetenschappelijke samenwerking onvoldoende verkend blijven. De VWM hoopt daarom in de
toekomst nog nauwer te kunnen gaan samenwerken met onze “wapenbroeders” van het Réseau.
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Mike Kestemont (mike.kestemont@ua.ac.be)
Stefan Meysman (stefan.meysman@ugent.be)

