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Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat de gegevens die ik verstrek, gebruikt worden

om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Bourgondië aan de Leie
Kortrijk en de hertogen (1382-1482)

 
1382, de Fransen plunderen Kortrijk en leggen de stad bijna volledig in de as. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en

zoon van de Franse koning, laat het ingenieuze uurwerk van het belfort overbrengen naar Dijon. Wat een onaangename

eerste kennismaking!

Maar toch regeren Filips de Stoute en zijn nakomelingen honderd jaar lang over het graafschap Vlaanderen. Ze maken

van Kortrijk een echte vesting, met stevige stadsmuren en een machtig kasteel. Ze bepalen niet alleen het uitzicht van

de stad – denk aan de Broeltorens – maar ook het leven van de Kortrijkzanen. Sommigen worden schatrijk dankzij hun

connecties met het hof, anderen schoppen het tot beroemde musici of trekken ten strijde met de hertog. De

Kortrijkzanen zijn trouwe bondgenoten. Telkens als Jan zonder Vrees, Filips de Goede of Karel de Stoute op bezoek komt

– en dat gebeurt vaak – vloeit de wijn rijkelijk.

Naar aanleiding van het nieuwe boek van Hendrik Callewier over Kortrijk en de hertogen komen verschillende experten

over de Bourgondische periode aan het woord:

Praktisch 

Woensdag 16 november 2022 van 19.30 tot 21 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk | E. Sabbelaan 53

Deelname is gratis, maar registratie vóór 9 november 2022 via puc.kuleuven.be is verplicht. Achteraf wordt een glaasje

aangeboden en kan je het boek 'Bourgondië aan de Leie. Kortrijk en de hertogen (1382-1482)' kopen of bestellen via deze

link.

In samenwerking met Faculteit Letteren KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en De Leiegouw, vereniging voor

geschiedenis in het Kortrijkse. 

Welkom

Prof. dr. Paul Trio | Faculteit Letteren KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

De Bourgondiërs 

Bart Van Loo | Schrijver en conferencier, begin 2019 verscheen zijn bestseller 'De Bourgondiërs'. 

Het leven onder de Bourgondiërs 

Prof. dr. Jan Dumolyn | Professor middeleeuwse geschiedenis aan de UGent, waar hij o.a. onderzoek deed naar de Brugse

opstand van 1436 en het personeel van de hertogen van Bourgondië. 

Prof. dr. Jelle Haemers | Professor middeleeuwse geschiedenis aan de KU Leuven, hij publiceerde 'Wijvenwereld', over

vrouwen in de Bourgondische periode, en onderzoekt de stedelijke samenleving in de late middeleeuwen. 

Kortrijk en de hertogen 

Dr. Hendrik Callewier | Rijksarchivaris in Kortrijk en Brugge en gastdocent aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, auteur

van 'Bourgondië aan de Leie. Kortrijk en de hertogen (1382-1482)'. 

Slotwoord

Prof. dr. Piet Desmet | Vicerector KU Leuven 

https://leiegouw.be/

