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  Erasmusgebouw, Justus Lipsiuszaal 
Faculteit Letteren KU Leuven 

Blijde Inkomststraat 21 
3000 Leuven 

(op 10 minuten lopen van het station) 
 

 

 
 

Van ambachten tot 
corporatisme in de 
Brabantse steden 

(middeleeuwen – 20ste eeuw) 

 

Des métiers au 
corporatisme dans les 
villes brabançonnes 

(Moyen Âge – 20e siècle) 

Het colloquium heeft oog voor de ideeën 

die ambachten eertijds propageerden 

buiten het strikt materiële veld zoals de 

zorg om het ‘gemeenschappelijk belang’, 

om de moraliteit, om de bescherming van 

weduwen en wezen van leden, om de hulp 

aan arme gildebroeders, om de verzorging 

van de eredienst, om kennisoverdracht en 

opleiding, om gemeenschappelijke 

publieke manifestaties en om een groeps-

gebonden sociabiliteit. Daarnaast is er veel 

aandacht voor de wijze waarop ambachten 

sinds de late middeleeuwen tot in de 

twintigste eeuw, deels omwille van deze 

ideeën, werden herinnerd en hebben 

gefungeerd als een ideaal, een 

inspiratiebron of een na te volgen 

voorbeeld op ideologisch, politiek en 

artistiek vlak.  

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 XVIIIde Colloquium gaat door in 

Leuven, een stad die tot 1267 de vaste 

residentie van de hertogen van Brabant 

was en tevens hoofdstad van het 

hertogdom Brabant. Vandaag is de stad de 

hoofdplaats van de provincie Vlaams-

Brabant. 

Alle geïnteresseerden zijn welkom. 

 XVIIIde Colloquium 
De Brabantse Stad 

XVIIIe Colloque 
La Ville brabançonne 

Leuven, 15 en 16 september 2017 

Het XVIIIde Colloquium De Brabantse Stad 

geniet de steun van 

De Onderzoeksgroepen Middeleeuwen  

en Nieuwe Tijd van de KU Leuven 

het Departement Geschiedenis/Centrum 

voor Stadsgeschiedenis van de 

Universiteit Antwerpen 

het IUAP-netwerk City and Society in the 
Low Countries (ca. 1200-ca. 1850) 

het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek FWO 

het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Leuven 
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https://www.facebook.com/194831120579612/photos/372092462853476/
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Inschrijving  
 

Het colloquium is toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden. 

 
Inschrijving (inclusief koffie, receptie, twee 
lunches en een exemplaar van de 
Handelingen) :      50 € 
Voor studenten (inschrijving, koffie, receptie 
en twee lunches, zonder de Handelingen) :  
     15 € 
 
De Handelingen worden in 2018 uitgegeven 
en verzonden. 
 
Het inschrijvingsgeld moet vóór 15 augustus 
2017 worden overgeschreven op  rekening 
van de Stichting De Brabantse Stad : 

 
IBAN : BE 25 4056 0625 5182 

BIC : KREDBEBB 
met vermelding: « Inschrijving Colloquium 

Leuven + naam en voornaam » 
 

Inschrijven vóór 15 augustus door een  
e-mail te sturen naar 

Gustaaf.Janssens@kuleuven.be  
met opgave van naam, voornaam, functie 

of hoedanigheid en adres. 
 

Un dépliant en français peut être obtenu sur 
simple demande. 

Contact 
Erik.Aerts@arts.kuleuven.be 

Erasmushuis lokaal 5.21 

Blijde Inkomststraat 21  bus 3307 
B-3000 Leuven 

Tel. +32 (0)16 32.49.84 

 
Vrijdag 15 september 2017 

9.30 u.  Ontvangst en registratie  

10.00 u.  Verwelkoming door prof. 
dr. Jo Tollebeek, decaan van de 
Faculteit Letteren (KU Leuven) en 
opening door prof. dr. Guido Marnef 
(Universiteit Antwerpen), voorzitter van 
de Stichting 

10.30 u.  Prof. dr. Bert De Munck 
(Universiteit Antwerpen) en prof. dr. 
Jelle Haemers (KU Leuven): Het 
politiek zelfbewustzijn van 
ambachtslieden: een lange termijn-
perspectief  

11.15 u.  Koffiepauze 

11.30 u.  Drs. Thibault Jacobs 
(Université libre de Bruxelles): 
Ambachtsgasthuizen in het veertiende-
eeuwse Brussel en Mechelen. Over de 
redenen om een hospitaal te stichten 
en te beheren  

12.00 u.  Dra. Hadewijch Masure 
(Universiteit Antwerpen) : Solidariteit 
binnen ambachten in de Zuidelijke 
Nederlanden, 1250-1600 

12.30 u. Discussie 

13.00 u.  Lunch 

14.00 u. Dr. Brecht Dewilde (KU 
Leuven) : ‘Denkarbeid’: reflecteren en 
schrijven over ambachten in de 
negentiende en twintigste eeuw 

 

 

 
14.30 u. Dr. Dirk Luyten  
(Cegesoma) : Het 'reëel bestaande 
Brabantse corporatisme' van het Ancien 
Régime in de constructie van een modern 
Belgisch corporatisme in de jaren 1930 en 
1940 

15 u.  Discussie 

15.30 u.  Koffiepauze 

16.00 u. Stadsbezoek: thematische 
wandelingen naar keuze 

18.00 u. Receptie aangeboden door de 
stad Leuven in het stadhuis 

19.30 u. Diner voor de sprekers 

Zaterdag 16 september 2017 

10.00 u. Dr. A.J.C. van Leeuwen 
(Historische Vereniging Brabant) : Kerkelijke 
kunstateliers en ambachten in de 
negentiende eeuw  
 
10.30 u.  Prof. dr. Jan De Maeyer (KU 
Leuven) : De verbeelde middeleeuwen. De 
negentiende-eeuwse gildebeweging in 
Brabant in een vergelijkend perspectief 
 
11.00 u. Koffiepauze 
 
11.15 u. Dr. Hans Schippers 
(Technische Universiteit Eindhoven) : De 
corporatieve gedachte in Noord-Brabant 
(1891-1950) 

11.45 u. Discussie 

12.30 u.   Lunch 

14.00 u. Einde van het colloquium 


