De geschiedenis van abdijen, kapittels en
kloosters in Brabantse steden staat in dit
colloquium centraal. De aandacht gaat
hierbij speciaal naar de wisselwerking
tussen deze religieuze instellingen en de
steden, naar hun invloed op het stedelijke
landschap. Daarbij komen zowel
stedenbouw, architectuur,
stadsontwikkeling en het leven in de stad
vanaf de Middeleeuwen tot op vandaag
aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan
de restauratie en de herbestemming van
kloostergebouwen, kerken en abdijsites. In
dit interdisciplinair colloquium willen de
organisatoren, samen met archeologen,
historici, architecten en stadsarchitecten,
restauratoren en bouwhistorici, naar het
verleden, naar het heden en naar de
toekomst kijken.
De Belgisch-Nederlandse ‘Stichting
Colloquium De Brabantse Stad’ organiseert
om de drie jaar een internationale
wetenschappelijke bijeenkomst waarop
diverse aspecten van de geschiedenis van
de steden en van het stedelijke leven in
het Oude Hertogdom Brabant onder de
loep worden genomen. Het colloquium
wordt afwisselend in de provincies
Antwerpen, Vlaams-Brabant, WaalsBrabant, Noord-Brabant en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gehouden.
Het XVIIde Colloquium gaat door in Nijvel
(Waals-Brabant), een stad die rond een
merovingische abdij is ontstaan en die
gedurende lange tijd de voornaamste stad
van Waals-Brabant (le roman pays de
Brabant) is geweest.
Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Het XVIIde Colloquium De Brabantse Stad
wordt georganiseerd in samenwerking
met het Gemeentelijk Museum voor
Oudheidkunde, Kunst en Geschiedenis van
Nijvel

XVIIe Colloque
La Ville brabançonne
XVIIde Colloquium
De Brabantse Stad

en met het Cultureel Centrum van Nijvel.
Het colloquium geniet de steun
van het Fonds de la recherche scientifique
F.R.S-FNRS,
van de Province Waals-Brabant ,
van de Stad Nijvel en van haar Schepen
voor Cultuur

Abdijen, kapittels en
kloosters in de
Brabantse steden
Van middeleeuws stadsbeeld
naar hedendaags cultureel
erfgoed

Abbayes, chapitres et
couvents dans les
villes brabançonnes
Du paysage urbain médiéval
au patrimoine culturel
contemporain

Nijvel, 10 en 11 oktober 2014
Waux-Hall, 1ste verdieping,
Place Albert Ier, 1400 Nivelles
(tegenover de collegiale kerk)

Vrijdag 10 oktober 2014

15u

9.30 u.

15.30 u.

Onthaal

10.00 u.
Toespraken door de
provinciale en de gemeentelijke
overheden en opening door prof. dr.
G.
MARNEF
(Univ.
Antwerpen),
voorzitter van de Stichting
10.30 u.
Prof. dr. Cl. BRUNEEL
(Université catholique de Louvain) :
Les abbayes et monastères urbains
dans l’histoire du Brabant
11 u.

Koffiepauze

11.15 u.
Dr S. BOFFA (Musée
communal de Nivelles) : L'abbaye et la
naissance d'une ville. Les cas de
Nivelles et de Gembloux
11.45 u.
De heer F. CHANTINNE
(Direction de l’Archéologie, DGO4,
SPW) : De la villa au burgus :
réflexions
sur
les
recherches
archéologiques récentes de l’abbaye
de Nivelles
12.15 u.

Discussie

13.00 u.

Lunch

14.00 u.
De heer D. GUILARDIAN
(ULB/archivaris
OCMW
Brussel) :
Quelques aspects liées à l’implantation
des hôpitaux urbains dans le duché de
Brabant, et en particulier à Bruxelles
14.30 u.
Mevr. D. GERMONPREZ
(Univ. Antwerpen) : De wereldlijke en
devotionele opbouw van de Brabantse
stad. De impact van de staat op de
religieuze infrastructuur en identiteit in
Antwerpen tussen 1599 en 1621

Discussie
Koffiepauze

16.00 u
Bezoek aan de stad en aan
het Gemeentelijk Museum
18.00 u
Receptie aangeboden door
de stad Nijvel
19.30 U.

Diner voor de sprekers

Zaterdag 11 oktober 2014
10.00 u
Prof. dr. Th. COOMANS (KU
Leuven) : Les couvents sécularisés à
Bruxelles et à Anvers : facteurs de
transformation urbaine au début du 19e s.
10.30 u.
Dr A.J.C. VAN LEEUWEN
(historicus, Cultuurdienst Provincie NoordBrabant) : Kloosters in Noord-Brabant in de
eenentwintigste eeuw
11.00 u

Koffiepauze

11.15 u.
De heer S. Van LANi
(archivaris, Museum en Abdij van Park,
Heverlee) : Een nieuwe toekomst voor een
eeuwenoude erfgoedsite: de restauratie en
herbestemming van de norbertijnenabdij
van Park-Heverlee in Leuven
11.45 u.

Discussie

12.30 u.

Lunch

14.00 u
ir. Marcel W. MUSCH
(Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven) :
Functionele aspecten van de herbestemming van stedelijk religieuze erfgoedgebouwen
14.30 u.

Discussie

15.00 u.
Slotbeschouwing : Prof. Dr.
E. BOUSMAR (Univ. Saint-Louis, Bruxelles)
15.30 u.

Einde van het colloquium

Inschrijving
Het colloquium is toegangelijk voor alle
geïnteresseerden.
Inschrijving (inbegr. twee lunches en een
exemplaar van de Handelingen) :
50 €
Voor studenten (inschrijving en twee
lunches, zonder de Handelingen) : 15 €
De Handelingen worden in 2015 uitgegeven
en verzonden.
Het inschrijvingsgeld dient te worden
overgescheven op de rekening van de
Stichting Brabantse Stad :
IBAN BE 25 4056 0625 5182
BIC : KREDBEBB
met vermelding: « Inschrijving Colloquium
Nijvel + naam en voornaam »
Inschrijven gebeurt door een e-mail te
zenden aan musee@nivelles.be
of door een brief te richten aan het
Musée communal,
27 rue de Bruxelles, 1400 Nivelles,
telkens met opgave van naam, voornaam,
functie of hoedanigheid en adres.

Un dépliant en français peut être obtenu sur
simple demande.

Contact
eric.bousmar@usaintlouis.be
musee@nivelles.be
tel. Musée de Nivelles : +32 (0)67 88 22 80

