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      DOCTORANDIDAG 

 
 

 

 

 

Jaarlijkse Doctorandidag 

Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek 
 

Donderdag 4 juni 2015 te Leuven 

 

 

 

CONCEPT 
 

Op de doctorandidag biedt de VWM aan jonge onderzoekers de kans om hun onderzoek voor te 

stellen en hierop feedback te krijgen van specialisten. Dit jaar ligt de klemtoon op het onderzoek 

naar de politieke en economische geschiedenis van de late middeleeuwen en de overgang naar 

de vroegmoderne periode. 

Van de doctorandi wordt verwacht dat ze op voorhand (een deelaspect van) hun onderzoek in een 

discussiestuk uitwerken, waarbij ze bijzondere aandacht besteden aan hun onderzoeksopzet 

(methode, bronnen). Deze discussiestukken worden op voorhand onder alle deelnemers verspreid.  

Op de dag zelf krijgen de doctorandi elk een slot van 30 minuten toebedeeld. Tijdens de eerste 

10 minuten kunnen zij nog eens bondig de krachtlijnen van hun betoog toelichten. Dat mag - 

maar hoeft niet - aan de hand van een powerpoint-presentatie of handout. Daaropvolgend krijgen 

de referenten telkens gedurende tien minuten het woord. Daarna is er gedurende tien minuten 

ruimte voor een plenaire discussie. 

Deze dag staat ook open voor andere mediëvisten die geïnteresseerd zijn in de thematieken die 

de doctorandi zullen presenteren. Aan hen wordt wel gevraagd om op voorhand hun 

aanwezigheid door te geven aan het secretariaat van de VWM. 
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Deelnemende doctorandi: 

Andrea Bardyn, KULeuven/UA 

Doctoraatsproject: Women’s fortunes. Female agency, property and investment in the urban 

space of late medieval Brabant (15th century) 

Ben Eersels, KULeuven 

Doctoraatsproject: Words and Deeds. Peaceful subversion in late medieval Brabant and Liège 

(14th-15th century) 

Janna Everaert, VUB/UA 

Doctoraatsproject: Power in the Metropolis. Urban elite formation during the demographic and 

commercial expansion of Antwerp (c. 1450 - c. 1550) 

Tineke Van de Walle, UA 

Doctoraatsproject: The 'horizontal city' in the middle ages. Suburban settlement in the Southern 

Low Countries (late 15th-16th centuries) 

Jim Van der Meulen, UA 

Doctoraatsproject: Textile production and town-countryside relations in the Flemish West 

Country (15th-16th centuries)  

 

Referenten: 

Jan Dumolyn, UGent 

Wouter Ryckbosch, VUB 

 

 

PRAKTISCH 
 

Locatie 

Museumzaal (MSI 02.08) 

Monseigneur Sencie Instituut 

Erasmusplein 2, Leuven 

(kaartje op https://www.clt.be/Afbeeldingen/MSI_PSI_AV_AP.pdf) 
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Programma: 

13.30-14.00 : Tineke Van de Walle 

14.00-14.30 : Janna Everaert 

14.30-15.00 : Andrea Bardyn 

15.00-15.30 : koffiepauze 

15.30-16.00 : Jim Van der Meulen 

16.00-16.30 : Ben Eersels 

 

Na afloop wordt de deelnemers een drankje aangeboden in een nabijgelegen gelegenheid. 

 

 

Deadlines 

Aan de doctorandi wordt gevraag hun discussiestuk aan het secretariaat van de VWM te bezorgen 

via sara.moens@ugent.be, die de teksten dan onder de deelnemers zal verspreiden, en dit ten 

laatste op 27 mei 2015. 

Aan geïnteresseerden die de dag willen bijwonen wordt gevraagd hun deelname te laten weten 

aan sara.moens@ugent.be, en dit ten laatste op 20 mei 2015. 

 

 

Aarzel niet het secretariaat van de VWM te contacteren indien er nog vragen zijn! 


