Culemborg, 11 maart 2014
Beste vrienden,
Het is alweer een tijd geleden dat we jullie op de hoogte stelden van de ontwikkelingen
binnen The International Arthurian Society.
In het najaar van 2013 zijn er belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van het
vertrouwde ‘’blauwe boekje”. Eerder heeft Frank Brandsma al geïnventariseerd hoe de
leden van de Nederlandse afdeling aankeken tegen het voorstel van het internationale
bestuur om het boekje te transformeren tot een hoogstaand international tijdschrift dat
zowel online als op papier verspreid wordt onder de leden. De bibliografie zal met het
tijdschrift verbonden blijven (en worden gepubliceerd door dezelfde uitgever, nl. Akademie
Verlag), maar zal in digitale vorm beschikbaar gesteld worden (er zal ook een pdf
beschikbaar komen). Van onze 50 leden hebben er 21 gereageerd; zij waren allen voor het
voorstel. In Franks email was opgenomen dat wie niet reageerde beschouwd zou worden als
als ja-stemmer. Ook in de andere branches waren er nauwelijks nee-stemmers, wat betekent
dat de plannen doorgang vinden.
In de toekomst zal bekeken worden hoeveel bijdragen er in het tijdschrift zullen verschijnen;
het aantal van vier bijdragen dat tot nu toe steeds in het bulletin was opgenomen kan dan
uitgebreid worden. Om het nieuwe tijdschrift, Journal of the International Arthurian
Society, JIAS, een goede start te geven, is er een essayprijs in het leven geroepen door de
vereniging. Informatie daarover is te vinden op de nieuwe website van de vereniging.
www.internationalarthuriansociety.com
Op deze nieuwe website is informatie te vinden over de vereniging, lidmaatschap, tijdschrift,
bibliografie, congressen etc.
Met onze eigen Nederlandse website, die ook te bereiken is via de internationale site, is het
inmiddels droevig gesteld. De Universiteit Utrecht, waar Frank Brandsma de website van de
Nederlandse afdeling jaren heeft kunnen onderbrengen, ondersteunt de website niet meer,
sterker nog, het is onmogelijk geworden deze bij te houden. Op mijn persoonlijke pagina van
de Universiteit van Amsterdam heb ik een tab aangemaakt waar tijdelijk berichten kunnen
verschijnen, maar het bewerken van die site heeft wat voeten in de aarde, sinds er onlangs
een nieuw systeem in gebruik is genomen. Een permanente oplossing is dit echter niet. Wij
hebben een afzonderlijke website nodig die (potentiële) leden, studenten en
geïnteresseerden gemakkkelijk kunnen vinden en waarop we nieuwtjes kunnen publiceren.
Daarom zijn we bezig het maken van de website uit te besteden. Nader nieuws volgt
spoedig.
Op de website van de International Arthurian Society is ook informatie over het volgende
internationale congres te vinden. Het vindt plaats in Boekarest, Roemenië van 20 tot 27 Juli
2014. Binnenkort zal er een aparte website voor het congres de lucht in gaan met
aanvullende informatie, maar de thema’s voor het congres zijn in ieder geval als volgt:
1. Onomastic and anonymity
2. Anthologies, compilations and manuscripts

3. Other Arthurian Worlds and Cultural Translation
4. Generic Interferences
5. Readers and Readings
Titels en abstracts kunnen al gestuurd worden aan catalinagirbea@yahoo.fr. Het zou leuk
zijn ook in 2014 weer met een flinke Nederlandse delegatie acte de précense te geven. Aan
de thema’s ligt het niet, die zijn breed genoeg.
BELANGRIJK! LEZINGENMIDDAG!
Gewoonlijk hebben we ook een bijeenkomst van de Nederlandse afdeling, precies tussen de
internationale congressen in. De afgelopen keren zijn die bijeenkomsten georganiseerd
samen met de Nederlandse afdeling van the International Courtly literature Society, omdat
veel van onze leden ook van deze club lid zijn. Hopelijk denken jullie ook met warme
gevoelens terug aan de bijeenkomsten op kasteel Hernen en op de kaatsbaan in Utrecht. In
Bristol, tijdens onze vergadering op het internationale congres aldaar is geopperd dat de
Nederlandse afdeling van Société Rencesvals ook zou kunnen aansluiten bij een bijeenkomst,
die dan in het teken van de ridderepiek in zijn algemeenheid zou kunnen staan. Enkele
maanden geleden is er overleg geweest met het bestuur en het idee is enthousiast
ontvangen.
Daarom zullen we op 17 mei een lezingenmiddag organiseren met de leden van deze drie
verenigingen. De locatie spreekt dit keer wat minder tot de verbeelding, maar is ook mooi en
prima bereikbaar, De Doelenzaal in de UB van Amsterdam aan het Singel.
Jullie kunnen de datum en de tijd vast in de agenda zetten, vrijdag 17 mei van 13.00-17.00.
We zullen kunnen luisteren naar 4 interessante lezingen, die gegeven worden door Jef
Janssens (keynote), Jacqueline Wessel, Ludo Jongen en Julia Szirmai. Natuurlijk is er en
uitgebreid gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van drankjes en hapjes.
We heffen een entree van 5 EURO Per persoon, te betalen aan de zaal.
Om de hoeveelheid hapjes en drankjes goed af te kunnen meten, vragen wij jullie om je op
te geven bij Marjolein.Hogenbirk@uva.nl.
De komende weken sturen we jullie het volledige programma, met de titels van de lezingen,
maar ik hoop van harte jullie allemaal in Amsterdam te zien.
Met vriendelijke groeten, ook namens Frank Brandsma,
Marjolein Hogenbirk

