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 8 december 2018 om 15.00 uur
in het Stadsarchief, Burg 11A te Brugge.

— PROGRAMMA —
▪ Verwelkoming en werkingsverslag door voorzitter dr. André VANDEWALLE
▪ Voorstelling van de Handelingen 2018/2 door redactiesecretaris Kurt PRIEM
▪ Lezing door Lisa DEMETS (Aspirant FWO en onderzoeker bij de Vakgroep Geschiedenis van de
Universiteit Gent) over:

De Flandria Generosa C
Een Latijnse Kroniek van Vlaanderen geschreven in de
Brugse Eeckhoutabdij aan het begin van de vijftiende eeuw
De Flandria Generosa is zonder twijfel de belangrijkste middeleeuwse kroniekentraditie voor het graafschap Vlaanderen.
Een Benedictijnermonnik uit de Sint-Bertijnsabdij te Saint-Omer begon het verhaal met een beknopte genealogie van de
Vlaamse graven in het midden van de twaalfde eeuw. De kroniek werd echter in de daaropvolgende eeuwen meermaals
gekopieerd, aangevuld, herschreven en vertaald. Een specifieke tak vond zijn weg naar Brugge waar verschillende
Middelnederlandse versies, de zogenaamde Excellente Cronike van Vlaenderen, en zelfs een Italiaanse vertaling werden
neergepend. Maar hoe kwam deze kroniek precies in Brugge terecht? En waarom waren het precies de Brugse rederijkers
die ermee aan de slag gingen? De Latijnse kroniek die als voornaamste bron voor de Excellente Cronike fungeerde, de
Flandria Generosa C of Catalogus et chronica principum et comitum Flandriae, is de ontbrekende schakel tussen het
ontstaan van de Kronieken van Vlaanderen in abdijmilieus en de receptie in de laatmiddeleeuwse steden. Aan de hand van
een tekstuele analyse en materiële sporen in de laatmiddeleeuwse handschriftoverlevering van de Excellente Cronike van
Vlaenderen wordt een mogelijke schrijfcontext van de Catalogus afgeleid: namelijk het milieu van de Brugse Eeckhoutabdij
aan het begin van de vijftiende eeuw.

▪ 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 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 2019. Alle leden worden vriendelijk verzocht hun lidmaatschapsbijdrage voor 2019 zo
spoedig mogelijk te betalen: binnenland 25 €, Europa 40 €, buiten Europa 50 €, op rekening nummer
BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOT BEB1) t.n.v. Genootschap voor Geschiedenis, Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek.
Contante betaling van achterstallig lidgeld en/of de bijdrage voor 2019 is ook mogelijk op de jaarvergadering. Nieuwe
leden zijn steeds welkom.

