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Hoorcollege:  
 
Titel: Romaanse Talen in de wereld: een levende erfenis 
 
Korte omschrijving: Romaanse talen stammen allemaal van het Latijn af: ze zijn de voortzetting van het 
Latijn dat gesproken werd in het Romeinse Keizerrijk. We zijn nu ca 2000 jaar verder en toch bestaan 
deze talen nog. Sterker nog, ze blijven zich ontwikkelen. Ze zijn een levende erfenis van die tijd. Veel 
later, over de laatste 400 jaar, hebben Romaanse talen zich zelfs verspreid over nieuwe gebieden: de 
Romaanstalige wereld is tegenwoordig veel groter dan in de Romeinse tijd. In deze cursus zal men zich 
verdiepen in de ontwikkeling en verspreiding van deze taalfamilie, die een perfect voorbeeld is van hoe 
taal en cultuur altijd samen reizen.   
 
Docent: Dr. Laura Migliori is Universitair Docent Italiaanse en Romaanse Taalkunde bij de Leidse 
Universiteit. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van de Latijnse taal tot de verschillende Romaanse 
Talen, met speciale interesse voor dialecten. Ze is auteur van Argument structure, alignment and 
auxiliaries between Latin and Romance (Utrecht 2016) en van artikelen over dialectologie, diachrone 
syntaxis en historische taalkunde. 
 
 
Werkcollege: 
 
Titel: Hoe maak je een natie? De rol van literatuur, kunst en muziek in 19e-eeuws Italië 
 
Korte omschrijving: Wij kennen Italië vooral als een van de mooiste landen van de Europese Unie, maar 
de geschiedenis van het moderne Italië als land is jong: het werd pas in 1861 een natiestaat. Dat ging niet 
zomaar, want de verschillen tussen de Italiaanse regio’s waren enorm. Hoe konden Italianen dan toch 
het gevoel krijgen dat ze tot eenzelfde natie behoorden? In dit college exploreren de proefstudenten de 
essentiële rol die literatuur, beeldende kunsten en opera hebben gespeeld in het aanwakkeren van 
vaderlandsliefde. Daarbij staan we vooral stil bij de manier waarop het rijke verleden van Italië werd 
ingezet in de vorming van de nationale identiteit. 
 
Docent: Dr. Emma Grootveld is als universitair docent verbonden aan het LUCAS (Leiden University 
Centre for the Arts in Society). In haar onderzoek houdt ze zich vooral bezig met de politieke betekenis 
van Italiaanse heldendichten uit de 16e en 17e eeuw, hydropoetica, vertalingen en literaire adaptaties. 


