16e WEMAL-nieuwsflits
Maart 2014

Uitnodiging WEMAL-studiedag Hattemse handschriften, 27 maart in UB Utrecht
Programma
13.00-13.30
13.30-13.40

ontvangst met koffie en thee
opening

13.40-14.10
Jos Biemans: 'Door de tekst heen kijken. De status van middeleeuwse handschriften'
Handschriften zijn unica. Het ene boek werd gemaakt op bestelling, door een professionele kopiist.
Een ander handschrift is het product van een doe-het-zelver, gemaakt voor eigen gebruik. Maar
kunnen we dat zien?
14.10-14.40
Roel van den Assem: 'Nieuwe bevindingen met betrekking tot de handschriften
Hattem C3 en C5'
De nieuwe bevindingen werden onlangs in W-mail (2013/2) reeds bekend gemaakt. Maar vanwege
de beperkte ruimte in het artikel kon er niet diep in worden gegaan op een aantal zaken. In de
presentatie hoop ik een completer beeld te kunnen geven van mijn bevindingen en hoe ik daartoe
ben gekomen.
14.40-15.10
Bart Jaski: 'De bestudering van het Biënboec (Hs. 1017) en verwante handschriften in
de 18de eeuw'
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 1017 uit de vijftiende eeuw bevat het Biënboec, de
Middelnederlandse vertaling van het Liber apum van Thomas van Cantimpré. Het was een geschenk
aan de zusters van Sint Katherina te Zutphen. Aantekeningen in het handschrift laten zien hoe het in
de achttiende eeuw door verschillende mensen opnieuw werd bestudeerd. Zij hebben hun sporen
ook in andere handschriften nagelaten.
15.10-16.00

bezichtiging handschriften en theepauze

16.00-16.15
16.15-17.00
17.00-18.00

Noor Versélewel de Witt Hamer: Voortgangsverslag digitale editie Hattem C5
toekomstperspectieven WEMAL
borrel

Locatie: Buchelius zaal
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Heidelberglaan 3 in Utrecht
Kijk voor meer informatie op de website
Aanmelden
Het belooft een boeiende middag te worden en we hopen velen te mogen begroeten op 27 maart. In
verband met de logistiek vragen we je om je komst uiterlijk 17 maart via e-mail te bevestigen:

moniekvis@gmail.com.
Gezocht: hulp bij het klaarleggen van de handschriften op de studiedag
Bart Jaski heeft gevraagd of een van de WEMAL-leden interesse heeft om de bezichtiging van de
arteshandschriften op de studiedag met hem voor te bereiden. Er zijn ongeveer vijftien handschriften
waarvan een korte beschrijving moet worden gemaakt en waarvan een pagina moet worden
geselecteerd die op de studiedag wordt getoond.
Om deze bijzondere ervaring mee te maken, dien je beschikbaar te zijn op dinsdag 25 maart voor een
periode van ongeveer drie uur. Interesse? Stuur dan voor 20 maart een e-mail naar Orlanda Lie
(O.S.H.Lie@uu.nl).
WEMAL gaat digitaal: betaling contributie 2014
Na de nieuwsflits en W-mail wordt ook het verzoek tot betalen van de contributie voortaan digitaal
gedaan. De contributie bedraagt dit jaar opnieuw 10 euro en wordt gebruikt om WEMAL-activiteiten
te bekostigen.
We verzoek je het bedrag voor 15 april over te maken op NL31 INGB 0009 6742 42 ten name van
WEMAL onder vermelding van ‘contributie 2014’ en je naam. Alvast hartelijk dank voor de
medewerking!

Afmelden
Als je de WEMAL-nieuwsflits niet meer wilt ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar
moniekvis@gmail.com.

