Eerste Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek
24 april 2015, Antwerpen
Op vrijdag 24 april 2015 vindt de eerste editie van de Ledendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek
plaats te Antwerpen. Deze dag staat, zoals de naam aangeeft, volledig in het teken van de eigen leden. Op
deze dag biedt de VWM een forum aan de eigen leden om hun onderzoek, zowel afgerond als nieuw, aan de
anderen voor te stellen. Alle disciplines binnen het onderzoek naar de middeleeuwen komen aan bod, net
zoals mediëvisten uit verschillende fasen in hun academische loopbaan. Door op deze wijze een staalkaart te
bieden van het lopend onderzoek naar de middeleeuwen in Vlaanderen hoopt de VWM haar leden op de
hoogte houden van elkaars werkzaamheden in een informele sfeer en zodoende toekomstige samenwerking
over de grenzen van de verschillende mediëvistische disciplines heen te stimuleren.
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op de eerste VWM-Ledendag!

Programma

De Ledendag kort

09u45 Onthaal

Een dag waarop de eigen leden
centraal staan.

10u00 Welkom door de VWM
10u05 Bram Caers - ‘Vermechelsing’ van Brabantse bronnen in een Mechelse
stadskroniek (ca. 1500)
10u30 Wim Declercq - Middeleeuwse archeologie in Vlaanderen: een stand van zaken
11u00 Koffiepauze
11u15 Soetkin Hauwaert - Over het hoofd gezien. Het Sint-Janshoofd in de Lage
Landen
11u45 Maria Conterno - Het schrijven van Christelijke geschiedenis in de taal van de
Islam: het begin van de Christelijke historiografie in het Arabisch in het kader
van de middeleeuwse geschiedschrijving (midden 9e-begin 11e eeuw)

Met presentaties door verschillende
leden en als afsluiting een gegidste
stadwandeling.
Datum: vrijdag 24 april 2015, van
9u45 tot ca. 17u00
Locatie: Lessiuszaal, Stadscampus
UAntwerpen (ingang via de hoek
Grote Kauwenberg en Vekestraat)

12u15 Lunch aangeboden door de VWM

Deelname: gratis voor leden, nietleden betalen 15€ (rek.nr. BE24
2900 5020 8938)

13u45 Patricia Stoop - ‘Soe wiert ons desen theme ghedeclareert ende uutgheleijt’: De
anonieme kartuizerin uit Sint-Anna-ter-Woestijne bij Brugge en de preken van
haar biechtvader Henricus Cool († 1578)

Gelieve uw deelname vóór 20 april
te bevestigen aan
sara.moens@UGent.be.

14u15 Jelten Baguet - Investeren in ongelijkheid? Gentse politieke elites, Habsburgse
overheid en stedelijke financiën in de tweede helft van de 15e en 16e eeuw
14u45 Koffiepauze
15u00 Stadswandeling door Antwerpen, geleid door prof. em. Steven Geukens
(tot ca. 17u00)

Meer informatie: zie http://www.vlaamsewerkgroepmedievistiek.org/?page_id=1650

