met de steun van

Koning Artur in Vlaanderen.
Hoofse liefde, de Graal en de ridder-gentleman.
lezing door Prof. Jozef D. Janssens

op vrijdag 20 oktober 2017
Zopas verscheen bij de Davidsfonds Uitgeverij ‘Koning Artur in meervoud. De
mythe ontrafeld.’ door Prof. Jozef D. Janssens.
In de late middeleeuwen was Brugge een belangrijk centrum van
de productie van Arturhandschriften: het leverde prachtige
meesterwerken op, onder meer in het atelier van Willem Vrelant.
Op dat ogenblik is de beeldvorming rond koning Artur al
meervoudig: hij verschijnt als één der negen beste ridders, als
belichaming van de hoofse levenswijze, als reuzenbekamper, als
tragische hoorndrager, als centrale figuur te midden van zijn
ridders van de Ronde Tafel, die een bewogen zoektocht beginnen
naar de Graal.
Maar wie was hij? Wat is hoofsheid? En wat was de Graal?
De eerste graalroman werd vermoedelijk in Brugge geschreven voor Filips
van de Elzas door niemand minder dan de geniale Franse dichter Chrétien de Troyes,
de Conte du Graal met Perceval als hoofdfiguur. Ook de voortzettingen van dit werk
zijn een Vlaams-Henegouwse aangelegenheid; ze blijken in verband te staan met de
cultus van het H. Bloed in Brugge.
Prof. Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie,
specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij is emeritus
hoogleraar Cultuurgeschiedenis en oudere letterkunde aan de
K.U.Brussel. Hij publiceerde verschillende werken over de
middeleeuwse letterkunde en geschiedenis, zo verscheen van
hem bij de Davidsfonds Uitgeverij ondermeer een boek over
Europese epiek in de middeleeuwen: “Superhelden op
perkament”, het geschenkboek “Spiegel van de middeleeuwen. In
woord en beeld” (2011) en een luxeuitgave over “Floris ende
Blancefloer en de liefde in het graafschap Vlaanderen” (2015).
Wanneer?

vrijdag 20 oktober 2017 om 20.00 u.

Waar?

Parochiaal OntmoetingsCentrum Sint-Willibrord,
Keurvorst Karel Theodoorstraat 4 te Sint-Andries

Inkom:

€ 8; € 3,50 met Davidsfonds Cultuurkaart of studentenkaart

Info:

Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

www.df8200.be
www.davidsfonds.be
davidsfonds.sm.sa@gmail.com
IBAN BE95 7381 2619 0958

