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(English below)
Na een jaar van gedwongen stilte organiseert de Onderzoekschool Mediëvistiek eindelijk weer
haar jaarlijkse mediëvistendag, dé dag waarop alle leden van de onderzoekschool elkaar informeel
kunnen ontmoeten, ideeën uitwisselen, en bijpraten. Dit jaar wordt deze dag georganiseerd aan
de Universiteit van Amsterdam. Het organiserend comité bestaat uit dr. Machtelt Brüggen Israëls,
dr. Mario Damen, prof. dr. Serena Ferente, dr. Jelle Koopmans en prof. dr. Hugo van der Velden.
Naast een mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek wordt op deze dag ook een boeiend
programma, bestaande uit twee lezingen en een reeks van kortere bijdragen, aangeboden. Het
thema van dit jaar is REFLECTIE.
Voor reflectie geldt een eenvoudige wet: de hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing.
Allesbepalend is dus de positie van de lichtbron en van het oppervlakte dat wordt beschenen.

Voor onze reflectie op de wereld geldt iets vergelijkbaars, want ook zij is afhankelijk van de plaats
die wij innemen vis-à-vis het object van onze beschouwing: hoe houden wij onze spiegel, hoe
raakt onze pen het papier? Hoe recht staat de mens, hoe krom is zijn wereld? Hoe danst hij met
de dood, hoe grillig is zijn geest?
Wanneer reflectie haar neerslag heeft gevonden in een traktaat, gedicht, schilderij, muziekstuk of
landschap dient de historicus die haar bestudeert zich niet alleen een beeld te vormen van de
oorspronkelijke relatieve posities die aan zijn bron ten grondslag liggen, maar zich ook
rekenschap te geven van de wijze waarop hij zich tot zijn bron verhoudt. Die eerste plaatsbepaling
behoort tot de kern van het historisch métier, maar die tweede, hoe zit het dáár nou mee?
Wij proberen onze positie te fixeren met zuivere methodiek en te onderbouwen met heldere
argumenten, maar kan dat eigenlijk wel? Hoe persoonlijk is onze reflectie op het verleden? Hoe
expliciet zijn we over ons persoonlijke belang, hoeveel moeten wij dáárvan prijsgeven?
Tijdens de mediëvistendag buigen wij ons over het thema Reflectie, in al haar diversiteit:
bijdragen over reflectie in historische bronnen zijn even welkom als die van
reflectie op historische bronnen en onze omgang daarmee. We willen er met nadruk op wijzen dat
deze ruime opzet is bedoeld om iedereen de mogelijkheid te bieden aan deze dag deel te nemen,
als toehoorder of spreker: uiteindelijk geeft de inhoud gestalte aan het thema, niet andersom.
Het thema zal worden ingeleid door twee keynote speakers: kunsthistorica prof. dr. Barbara
Baert, KU Leuven, zal spreken over “De verbeelding omtrent het universum”; historica prof. dr.
Serena Ferente, UvA, over “A mirror of emotions. On late medieval treatises on government”.
Wij nodigen voorstellen uit voor de overige bijdragen. Lezingen zijn 20 minuten, met aansluitend
ruimte voor discussie; bijdragen kunnen in het Nederlands of het Engels worden gegeven.
Voorstellen van max. 150 woorden kunnen per email worden ingediend bij het organiserend
comité, t.a.v. prof. dr. Hugo van der Velden, h.t.vandervelden@uva.nl. De inzending is open tot 18
november. Promovendi en onderzoekers aan het begin van hun loopbaan wordt nadrukkelijk om
participatie verzocht: al jullie bijdragen zijn welkom, zie het thema als een aanmoediging, niet als
een beperking!
De mediëvistendag zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021, in het complex van de
Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam; aanvang 10.00 uur, tot 17.00 uur.
Met het oog op de praktische organisatie van deze dag verzoeken wij jullie graag in te schrijven
vóór 26 november 2021 door een email te versturen naar het volgende
adres: ozsmed@hum.leidenuniv.nl.
ReMA-studenten die graag 1 ECTS willen behalen door middel van hun deelname aan deze
mediëvistendag (voor meer uitleg: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoekschoolmedievistiek/opleiding/basic-program#Medieval%20Studies%20Day) worden verzocht om dit
expliciet aan te geven in hun email.
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This winter the Research School for Medieval Studies will reconvene its annual medieval studies
day, a day on which all members of the research school have the opportunity to meet each other in
an informal setting, to exchange ideas, and to catch up with each other. This day will be organized
at the University of Amsterdam. The organizing committee consists of Dr Machtelt Brüggen
Israëls, Dr Mario Damen, Prof. Dr Serena Ferente, Dr Jelle Koopmans, and Prof. Dr Hugo van der
Velden.
In addition to the opportunity for renewed contact with colleagues and fellow medievalists from
different disciplines, the medieval studies day offers an exciting programme, consisting of two key
lectures and a series of shorter papers. This year’s theme is REFLECTION.
The law of reflection states that the angle of incidence equals the angle of reflection. This simple
law implies that reflection is determined by the positions of the source of light and of the
reflecting surface. For our reflection on the world, a similar rule seems to apply, for it, too,
depends on our place in the world vis-à-vis the object of our contemplation: how does a person

hold her mirror, or her pen on the page? How upright does she stand, how crooked is her world?
How does she dance with death, how fickle is her spirit?
Whenever reflection has materialized in a tract, a poem, a painting, a piece of music or a
landscape, the historian who investigates it will not only have to imagine the original relative
positions that inspired her source but will also have to take heed of the way in which she relates to
it. The determination of the first positions is part and parcel of the historian’s core business, but
what about the second relation, that of the historian to her source?
As scholars, we try to fixate our position by means of good method and buttress it through sound
reasoning, but is that even possible? How personal is our reflection on the past? How explicit are
we about our personal stake, how much of it should we share with others?
During our medieval studies day we will engage with the theme of Reflection, in all its variety:
contributions about reflection in historical sources are as welcome as contributions about
reflection onhistorical sources and how we use them. We would like to emphasize that this
broadly conceived theme is meant to encourage everyone to participate in this event, either as
speaker or in the audience. In the end, the contributions will give substance to the theme, not the
other way around.
The theme will be introduced by two keynote speakers: art historian Prof. Dr. Barbara Baert, KU
Leuven, will speak on “De verbeelding omtrent het universum” (“The imagination of the
universe”); and historian Prof. Dr. Serena Ferente, UvA, on “A mirror of emotions. On late
medieval treatises on government”.
We invite proposals for other contributions. Papers will be 20 minutes, followed by time for
discussion; contributions can be delivered in Dutch or English. Proposals of 150 words max. can
be submitted by email to the organizing committee, per address Prof. Dr. Hugo van der
Velden, h.t.vandervelden@uva.nl. Proposals can be submitted until November 18. PhD students
and early career scholars are encouraged to participate: all your contributions are welcome,
please regard the theme as an encouragement, not as an obstacle.
The medieval studies day will take place on Friday, December 17, 2021, 10:00-17:00, in the
Oudemannenhuispoort Complex of the University of Amsterdam.
For practical purposes we kindly invite you to register before November 26, 2021 for this event by
sending an email to the following address: ozsmed@hum.leidenuniv.nl.
ReMA students who would like to obtain 1 ECTS for participating in this event (for more
details: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoekschool-medievistiek/opleiding/basicprogram#Medieval%20Studies%20Day) are kindly requested to mention this explicitly in their
registration mail.

