
Internationale workshop (Université catholique de Louvain / Universiteit Utrecht) 

Goed bestuur in de laat-middeleeuwse stad (1200-1600) 

 

Wat werd verstaan onder goed bestuur in de laat-middeleeuwse stad? En op welke manier trachten 

stedelijke bestuurders deze te verwezenlijken in de praktijk? Welke verantwoordelijkheden werden 

hen toegekend? Wat werd precies van hen verwacht? Hoe kon men invulling geven aan thema’s als 

rechtvaardigheid, eenheid, harmonie? En wat hield correct gebruik van gemeentelijk geld in?  

Deze workshop over goed bestuur in de laat-middeleeuwse stad (1200-1600) richt zich tot deze 

vragen, en vooral hoe deze te beantwoorden vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken. Welke 

bronnen hanteren we? Hoe gebruiken we hen? En welke conclusies kunnen we trekken? Deze 

workshop nodigt daarom onderzoekers van verschillende disciplines (geschiedenis, literaire studies, 

kunst- en architectuurgeschiedenis, politieke filosofie, …) uit om over deze kwesties van gedachten te 

wisselen. Deze workshop wenst vooral een discussieforum te bieden voor lopend onderzoek met 

specifieke aandacht voor onderzoeksvragen, methodologische kwesties en vragen rond bronmateriaal.  

De studiedag vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 aan de Universiteit van Utrecht. Een financiële 

tegemoetkoming voor transportkosten wordt voor de sprekers voorzien. Presentaties en discussies zijn 

in het Engels. 

Mogelijkheid tot bijwonen van de workshop (publiek) 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze workshop bij te wonen. Met het oog op de praktische 

organisatie van de bijeenkomst verzoeken wij u wel om ten laatste 20 november 2022 een bericht te 

sturen naar nele.deraedt@uclouvain.be en d.p.h.napolitano@uu.nl 

Mogelijkheid tot presentatie tijdens de workshop (sprekers) 

Geïnteresseerden kunnen eveneens hun onderzoek tijdens de workshop presenteren. Onderzoekers die 

zich in het begin van hun academische carrière bevinden worden in het bijzonder aangemoedigd om 

hun bevindingen te delen. 

Zij worden gevraagd ten laatste 20 november 2022 een titel met abstract (ca. 200-300 woorden) voor 

een 15-minuten durende presentatie door te sturen naar nele.deraedt@uclouvain.be en 

d.p.h.napolitano@uu.nl. Notificatie van deelname volgt kort daarop. Er zal worden gestreefd naar een 

spreiding van sprekers over de verschillende disciplines.  

Mogelijkheid tot behalen van ECTS-punten (ReMA-studenten) 

Tot slot is het voor Nederlandse ReMA-studenten mogelijk om ECTS-punten te behalen door deze 

workshop bij te wonen en, eventueel, aan de organisatie bij te dragen. Hiertoe bestaan er meer bepaald 

twee opties: 

1) Behalen van één ECTS-punt 

Voor deze optie worden studenten geacht zich op de workshop voor te bereiden, de workshop volledig 

bij te wonen en actief aan de discussie deel te nemen, en, tot slot, een werkstuk (van max. 1.250 

woorden) over het thema van één van de presentaties in te leveren tegen uiterlijk 1 maart 2023. Deze 

optie staat open voor maximaal 10 studenten. 

2) Behalen van twee ECTS-punten 

In het kader van deze optie worden de studenten niet alleen geacht te voldoen aan de vereisten van de 

eerste optie, maar zullen zij ook leren wat er komt kijken bij de organisatie van een internationale 
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workshop (gedurende een twee-uur durende groepsessie te Utrecht op een nog te bepalen datum in 

december/januari 2023) om dit vervolgens in de praktijk te brengen in de aanloop naar en tijdens deze 

workshop. Deze optie staat open voor maximaal 5 studenten. 

Geïnteresseerde studenten worden vriendelijk verzocht ten laatste 20 november 2022 een bericht (met 

vermelding van de gekozen optie) te versturen naar nele.deraedt@uclouvain.be en 

d.p.h.napolitano@uu.nl. 

 

Deze workshop wordt onder meer mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Nederlandse 

Onderzoeksschool Mediëvistiek, het Louvain Research Institute for Landscape, Architecture and the 

Built Environment (LAB, UCLouvain), het Utrecht University Centre for Medieval Studies (UUCMS) 

en de Onderzoeksalliantie CITY (Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel).  
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