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Lancering nieuwe website
Sinds 1 oktober is de nieuwe website van Wemal online! Het is de bedoeling dat de website
regelmatig aangevuld wordt met nieuwe artikelen en informatie over het vakgebied van de
artesliteratuur. We willen met de website ook langzaamaan de W-mail vervangen zodat er meer
verloop is en we beter kunnen inspelen op actuele zaken die verband houden met de artes.
Naast alle informatie die al te vinden was op de oude website, zijn er een aantal nieuwe items te
vinden. Een van de nieuwe items is 'Artes zonder grenzen'. Onder deze noemer proberen we
regelmatig enkele onderzoeken te belichten die de grenzen van de Middelnederlandse
artesliteratuur overstijgen. Dat kan onderzoek zijn dat buiten de landgrenzen plaatsvindt. Het kan
ook onderzoek betreffen dat eigenlijk net buiten het vakgebied valt, maar wel in het verlengde ligt
ervan. Bijvoorbeeld onderzoek dat zich bezighoudt met de wetenschapsgeschiedenis in de
Renaissance. Ook willen we proberen het onderzoek dat studenten doen op het gebied van de
artesliteratuur een plaats geven op onze site om een brug te slaan met het onderwijs en de
universiteiten.
We zijn erg blij met het resultaat en willen jullie dan ook graag uitnodigen om een kijkje te nemen
op www.wemal.nl. Om de website te optimaliseren horen we erg graag van de gebruikers wat zij er
van vinden. Stuur ons dus gerust een bericht via het contactformulier op de website met ideeën, tips
of verbeterpunten. Daarnaast zijn ideeën voor artikelen natuurlijk altijd welkom. Of misschien
kennen jullie iemand die bezig is met een interessant onderzoek, laat het ons dan weten! Naast de
website is er ook een facebookpagina aangemaakt. We hopen dat we het artesonderzoek zo nog
verder kunnen stimuleren en een breder publiek ervoor kunnen interesseren. Liken dus!
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