
Dit colloquium richt de aandacht op de 
stedelijke en vorstelijke ruimte in het 
hertogdom Brabant in de late middeleeuwen 
en de vroegmoderne tijd. Centraal staat de 
manier waarop de territoriale ontwikkelingen 
in verschillende sociale milieus worden 
gepercipieerd. Stedelijke elites, de vorst en 
diens entourage hadden immers verschillende 
– maar soms ook gelijklopende – opinies over 
wat Brabant eigenlijk was en gebruikten 
diverse media om hun ideeën hierover te 
communiceren. Administratieve, narratieve 
en cartografische bronnen, architectuur, 
literatuur en kunst leggen hiervan getuigenis 
af.  

De Belgisch-Nederlandse ‘Stichting 
Colloquium De Brabantse Stad’ organiseert 
om de drie jaar een internationale 
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 georganiseerd 
in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, 
Waals-Brabant, Noord-Brabant en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het XIXde colloquium, dat in Brussel 
plaatsvindt aan de Université Saint-Louis, 
komt tot stand in samenwerking met het 
NWO-onderzoeksproject Imagining a 
territory. Constructions and representations 
of late medieval Brabant, uitgevoerd aan de 
Universiteit van Amsterdam (NWO project nr. 
360-50-100).  

Het XIXde Colloquium De Brabantse 
Stad geniet de steun van  
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Vrijdag 15 oktober 2021 

9u30 Ontvangst en registratie 

10u  Verwelkoming door Prof. dr. Éric 
Bousmar namens de Université Saint-Louis en 
opening door Prof. dr. Guido Marnef, 
voorzitter van de Stichting (Universiteit 
Antwerpen)  

10u15 Dr. Mario Damen (Universiteit van 
Amsterdam): Stad en territorium. De 
perceptie en representatie van stad en 
vorstendom in Brabant 

11u  Koffiepauze  

11u15 Drs. Arend Elias Oostindiër 
(Universiteit van Amsterdam): Antwerpen als 
"hoofd" van het markgraafschap: stedelijke 
en heerlijke percepties van een juridisch 
district in 15de-eeuws Brabant  

11u45 Prof. dr. Chloé Deligne (Université 
Libre de Bruxelles) en Em. Prof. dr. Claire 
Billen (Université Libre de Bruxelles): 
Réflexions autour de la première 
représentation connue de Bruxelles : la 
"carte" de Gilles van der Hecken (vers 1530) 

12u15 Discussie 

13u  Lunch 

14u15 Dr. Colin Dupont (KBR – Koninklijke 
Bibliotheek van België): La représentation du 
duché de Brabant dans l’atlas de Jacob de 
Deventer 

14u45 Discussie  

15u15 Koffiepauze 

16u00 Bezoek aan het KBR museum rond 
de Librije van de Bourgondische hertogen, 
met een inleiding door dr. Ann Kelders 

 

Zaterdag 16 oktober 2021  

10u  Prof. dr. Eloïse Adde (Central 
European University Wenen / voormalig 
fellow Université Saint-Louis): Les villes, 
vecteur de la « nation » au Brabant ? 
Idéologie urbaine, représentation et territoire 
dans les chroniques brabançonnes du 
14e siècle 

10u30 Dr. Bram Caers (Universiteit Leiden / 
Centrum voor de Bibliografie van de 
Neerlandistiek (KBR)): “Ick Brabant, die 
schoenste nederlantsche vrouwe”: 
beeldvorming van Brabant tijdens de Opstand 
in de rederijkerspoëzie van Willem de Gortter 
(1585 - na 1637) 

11u  Koffiepauze 

11u15  Dr. Rombert Stapel (Universiteit 
Leiden): Middeleeuws Brabant online: 
www.hertogdombrabant.nl 

11u45 Discussie en conclusies door Em. 
Prof. dr. Christian Vandermotten (Université 
Libre de Bruxelles) 

12u30 Presentatie van actuele projecten en 
recente publicaties 

13u  Lunch 

14u30 Bezoek aan de tentoonstelling Down 
in the River. Onder Parking 58. Duiken in de 

archeologische opgravingen van de Zenne 
(Sint-Gorikshallen) 

 

Inschrijving  

Het colloquium is toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden. 

Inschrijving (inclusief koffie, lunch, en een 
exemplaar van de Handelingen): 75 € 
Inschrijving (zonder een exemplaar van de 
Handelingen): 50 € 
Studenten (zonder een exemplaar van de 
Handelingen): 20 € 

De Handelingen worden in 2022 uitgegeven 
en verzonden. 

Het inschrijvingsgeld moet vóór 11 oktober 
worden overgeschreven op  rekening van de 
‘Stichting De Brabantse Stad’: 

IBAN : BE 25 4056 0625 5182 
BIC : KREDBEBB 

met vermelding: ‘Inschrijving Colloquium 
Brussel + naam en voornaam’ 

Inschrijven vóór 4 oktober via 
https://forms.gle/k4omYwmRNJncoDuG9 

 
Contact 

ann.kelders@kbr.be 
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) 

Handschriftenafdeling 
Keizerslaan 4 
1000 Brussel 


