Verslag XXI Arthurcongres te Utrecht
Voor de eerste maal werd het Internationale Arthurcongres in Nederland gehouden. Het
organisatiecomité bestond uit Bart Besamusca (vz.), Frank Brandsma (secr.), Corry
Hogetoorn, Martine Meuwese, Nicki Bullinga, Marten Tilstra, Laura van der Wijden en
Marjolein Hogenbirk. Zij werden bijgestaan Myrthe van Geens (stagaire extraordinaire) en
Niels Evers (student-assistent), die als coördinator van de studentenploeg optraden. Er waren
12 studenten betrokken bij alle congresactiviteiten (zaalwacht, excursies in Utrecht,
Amsterdam, Maastricht en Zutphen/Huis Berch). Zij stalen de show in hun felgroene – en
even felbegeerde – t-shirts en werden de Groene Brigade genoemd. Volgens de nieuwe
president van de Society, Peter Field, zijn zij de goedaardige afstammelingen van de Groene
Ridder met wie Sir Gawain het aan de stok had.
Het congres was zeer geslaagd, ook al was het weer bepaald niet optimaal. Alle
soorten regen zijn langsgekomen in de natste laatste week van juli in jaren. De aspecten van
het congres die de organisatie wel in de hand had: onderdak, zalen, indeling sessies, keuze
van sprekers voor de ‘plenaries’, excursies, openingsreceptie en slotbanket (in de Aula en de
kloostergangen van de Dom) waren prima in orde. Het regende gelukkig ook complimenten
over de congresorganisatie…
Van de Nederlandse afdeling hielden de volgende leden een lezing:
- Martine Meuwese: ‘Crossing Borders. Text and Image in Arthurian Manuscripts’
(plenary)
- Corry Hogetoorn: ‘L’Artur de leurs rêves’
- Karina van Dalen/Joris van Zundert: ‘The voice of the sword or the voice of the court?
(Walewein)’
- Thea Summerfield: ‘An Awkward Legend. Telling King James V about King Arthur’
- Marjolein Hogenbirk: ‘A horse is (not) a horse. Gringalet as an epic character’
- Marije Pots: ‘The Mystery of the Round Table in Sir Gawain and the Green Knight’
- Frank Brandsma: ‘Degrees of perceptibility: the narrator in the French, German, and
Dutch versions of the prose Lancelot’
Verder was er een lezing van archeoloog Herbert Sarfatij (‘Walking with Tristan. The Image
of the “Tryst beneath the tree” printed on late medieval footwear’), evenals van het enige
Belgische lid, An Faems (‘ “Menech minsce es comen om te siene dat wonder groet”. Le
narrateur de Torec et le merveilleux’). In totaal waren er 141 korte lezingen (incl. de bijdragen
aan de Ronde Tafeldiscussies) en 4 lange. De laatste werden aan het eind van de ochtend
gehouden en buitengewoon goed bezocht. Behalve de lezinggevers waren ook Niek van
Poppel, Johan Hooge, Nicki Bullinga, en natuurlijk Bart Besamusca de hele week aanwezig.
Zelfs Roel Zemel kwam een dagje kijken.
Ter gelegenheid van het congres is in de Amsterdamse Bibliotheca Philosophica
Hermetica door Martine Meuwese een tentoonstelling ingericht waarin al het Arthurmateriaal
uit Nederlandse collecties bijeen is gebracht. ‘King Arthur in the Netherlands’ is een
prachtige tentoonstelling, met pronkstukken als het Lancelot en prose handschrift van de
BPH, de Tristanschoentjes, de Lancelotcompilatie en nog veel meer. Er is ook een
schitterende catalogus, die slechts 10 euro kost. De tentoonstelling loopt nog door tot october
en is gratis toegankelijk: Bloemstraat 17, Amsterdam. De deelnemers aan het congres hebben
de expositie in groten getale bezocht en waren enthousiast.
Congres en tentoonstelling zijn naar alle waarschijnlijkheid ‘once in a lifetime’
gebeurtenissen voor onze kleine afdeling van de bloeiende International Arthurian Society.
Des te prettiger dat beide een doorslaand succes zijn (geweest). Tijdens de General Assembly,
die door Bart Besamusca dermate efficiënt werd geleid dat men in 5 kwartier klaar was, is
bepaald dat het congres in 2008 in Rennes gehouden wordt. Als alternatief was er een voorstel

voor Sidney, maar de kosten en reisduur weerhielden de stemmende leden van een keuze voor
die optie. Er zijn 4 thema’s aangewezen:
- The Changing Arthurian Canon
- Compiling the Arthurian Book
- Historical Contextualisation of Arthurian Texts
- Comparative Arthurian Literature
De keuze voor Rennes betekent ook een kleine wijziging in de data: het congres zal van 15-20
juli 2008 plaatsvinden. Voorafgaand aan Rennes zou het prettig zijn elkaar weer te zien bij
een Arthurmiddag in het voorjaar van 2007. Als er leden zijn die ervoor zouden voelen deze
middag te organiseren, vernemen wij dat graag. Het kan geen kwaad het bestuur van de
afdeling te verjongen: inmiddels zijn uw voorzitter en secretaris/penningmeester 15 jaar in
functie (!). Bij dit bericht treft u de rekening voor het bulletin aan, en een beknopt verslag van
de financiën in 2003 en 2004.
25 augustus 2005, Frank Brandsma

Financieel verslag over 2003 en 2004
Saldo 1 jan 2003: € 1801,07
2003 (betaling 2 nummers, inkomsten 1 nummer)
Inkomsten
Uitgaven
BBSIA 54
1008,00 BBSIA 53
Rente
1,70 BBSIA 54
div.
tot.
1009,70

tot.

936,07
814,15
4,52
1754,74

2004 (betaling en inkomsten BBSIA 55; bijeenkomst voor de leden te Utrecht)
Inkomsten
Uitgaven
BBSIA 55
968,00 BBSIA 55
Oude nummers
226,18 Arthurmiddag
tot.
1194,18
tot.

927,82
250,00
1177,82

Saldo 31-12-2003

Saldo 31-12-2004

1056,03

1072,39

Aldus opgemaakt en getekend op 13 januari 2005,

