Lentesymposium 2012
Na ons ééndagsymposium in de herfst 2011, hadden we een ‘klassiek’
Lentesymposium op 1 mei, volgens de beproefde formule, met drie schitterende en
boeiende sprekers op deze vrije voormiddag.
Drs Bert Gevaert, classicus en leraar aan het St Lodewijkscollege te Brugge,
opende het symposium met een lezing “Hominem debilem pagina nostra sapit” of
over personen met een mentale of fysieke beperking in de epigrammen van Martialis,
een Latijns auteur (40-104 A.D)
De spreker toonde aan welke houding Martialis aanneemt tegenover gehandicapten,
die vrij frekwent in zijn werk voorkomen. Zo zijn er epigrammen over allerlei kwalen
zoals aambeien,doofheid, kaalheid, dwerggroei, lelijkheid, mentale handicap, oog- en
tandproblemen enz.Er zijn minstens 96 epigrammen over menselijke handicaps.
Spreker illustreert enkele specifieke handicaps zoals oog- en
tandproblemen, dwerggroei en bespreekt de Latijnse tekst, voor
sommige toehoorders een opfrissing van hun humanioratijd,
voor de meesten, gelukkig met Nederlandse vertaling ! Hij
concludeert met de vaststelling dat de maatschappij toen ook
belang stelde in het bizarre (rariteitenkabinetten), lelijke of
exotische figuren Hij eindigt met de vraag of Martialis lacht met
de gehandicapten (waarom?) ,waarbij hij aantoont dat het een
complex probleem is, waarbij het spotten eerder met de vitium
,dan met de morbus, te maken heeft.
Dr Johan Mattelaer, uit Kortrijk en actief lid van onze
Werkgroep, speelde daar handig op in ,en toverde 4
epigrammen van Martialis naar voor, over infibulatie. Onze
uroloog legde vakkundig uit wat infibulatio is, het nut en de
bedoeling van de ingreep, zoals het nut bij zangers…

Met prof Marc Boone, historicus U Gent, verlaten we onze ‘klassiekers’ en richten
we ons dichterbij in Brugge en in de Bourgondische tijd. De titel luidt ‘Sodomie in het
Bourgondische Brugge, de ‘prosecuting society’ aan het werk?”
Eerst laat prof Boone, ons enkele juridische en
theologische stemmen horen over dit probleem in het
Bourgondische Brugge, om daarna de visie van de
sociale wetenschappen voor te leggen. Tenslotte
heeft hij het over de repressie van sodomie. ‘Le très
fort, vilain et detestable criesme et pechié’ in het
Bourgondische Brugge .
De reakties van ons talrijk publiek waren zeer positief.
Wil u deze lezingen nog eens doornemen, of hebt u
ze gemist, dan kan u de tekst van, of meer info over
deze onderwerpen terugvinden in één van de
volgende Tijdingen Montanus (2012 of 2013), die
inbegrepen zijn in het jaarlijks lidgeld.
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