GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GESTICHT IN 1839 ONDER DE BENAMING «SOCIÉTÉ D’ÉMULATION» TE BRUGGE

Secretariaat: Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek

Het bestuur van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge nodigt U graag uit tot de

Jaarvergadering
die plaats vindt op zaterdag 9 december 2017 om 15.00 uur
in het Stadsarchief, Burg 11A te Brugge.

— PROGRAMMA —
▪ Verwelkoming en werkingsverslag door voorzitter dr. André VANDEWALLE
▪ Voorstelling van de Handelingen 2017/2
▪ Voorstelling van twee nieuwe publicaties:
• Joke Verfaillie, Au Cœur de la Cour. De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van
instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (HMV-reeks, nr. 3 – uitgegeven in
samenwerking met de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent).
• Marc Carlier, De laatste Brugse rederijkers. Het Vlaams letterkundig leven in Brugge van het einde van het Ancien Régime tot
na de Belgische onafhankelijkheid (VHS-reeks, nummer 14 – uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Van de
Wiele in Brugge).

▪ Lezing door Marc CARLIER over:

Het Vlaams literair leven in Brugge in de Franse tijd
en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(1792-1830)
Op het einde van het Ancien Régime, in de Franse tijd (1792-1815) en tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(1815-1830) werd in Brugge flink wat literatuur in het Nederlands bedreven. Daar stonden de laatste generaties Brugse
rederijkers voor garant. Hun biotoop was Kunst en Eendragt of anders gezegd Rhetorica, de belangrijkste rederijkerskamer
in de stad. De rederijkers probeerden tijdens maandelijkse bijeenkomsten in ‘De Keizerlijke Kroon’, hun lokaal op de hoek
van de Braambergstraat en de Meestraat, in de beste alexandrijnen te dichten op neoclassicistische thema’s. Dat deden ze
ook tijdens de open dichtwedstrijden waar ze aan deelnamen. Voor de stedelijke elite schreven ze gelegenheidsgedichten
op bestelling. In de Franse tijd zorgden deze Brugse amateurdichters ervoor dat het Nederlands als cultuurtaal bleef
voortbestaan. Tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was hun impact groter dan tot nog toe gedacht.

▪ Gelegenheid tot het stellen van vragen
▪ Receptie

De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Na de jaarvergadering is er gelegenheid om de publicaties van het
Genootschap – ook de twee pas verschenen nieuwe boeken – in te kijken en aan te kopen. Leden die in orde zijn met
hun lidmaatschapsbijdrage kunnen hun exemplaar van de Handelingen meenemen en genieten van ledenkorting bij de
aankoop van boeken.
Lidmaatschapsbijdrage 2018. Alle leden worden vriendelijk verzocht hun lidmaatschapsbijdrage voor 2018 zo
spoedig mogelijk te betalen. Leden binnenland betalen 25,00 euro op rekening nummer BE05 0000 1079 3975 t.n.v.
Genootschap voor Geschiedenis, 8310 Assebroek. Contante betaling van achterstallig lidgeld en/of de bijdrage voor
2018 is ook mogelijk op de jaarvergadering. Nieuwe leden zijn steeds welkom.

