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Volgende WEMAL-studiedag: vrijdag 26 juni in Den Haag 
De volgende WEMAL-studiedag staat in het teken van het volgende WEMAL-project: de digitale 
editie transcriptie van een prachtig geïllustreerd handschrift dat in de Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel wordt bewaard: Cod. Guelf. 18.2 Aug. 4°.  Deze vijftiende-eeuwse papieren codex bevat 
zowel Latijnse als Middelnederlandse teksten, waaronder De Natuurkunde van het Geheelal, een 
leerdicht over de kosmos. De codex is een lust voor het oog. Het bevat onder meer afbeeldingen van 
de zeven planeten en de twaalf dierenriemtekens, die toegeschreven worden aan de Meester van 
Evert van Zoudenbalch. 
 
Aan het definitieve programma wordt gewerkt, maar we kunnen alvast verklappen dat dr. Klara 
Broekhuijsen (kunsthistorica, UvA) een lezing heeft toegezegd over haar onderzoek naar de 
beeldtraditie van planeten en dierenriemtekens. Bovendien zal Ed van der Vlist (conservator 
handschriften KB Den Haag) onze gids zijn bij het bezichtigen van een aantal verluchte artes-
handschriften in de KB. 
 
Reserveer de datum alvast in de agenda. Het definitieve programma volgt binnenkort. 
 
 
HERINNERING: Publiekslezing van dr. Darrel Rutkin over astrologie 
Op 18 maart houdt dr. Darrel Rutkin in het Academiegebouw in Utrecht een lezing over de 
veranderende rol van astrologie als gezaghebbende wetenschap. Astrologie was in de middeleeuwen 
een wetenschap op zich, maar dat veranderde in de zeventiende en achttiende eeuw. Dr. Rutkin zal 
ingaan op de vraag waarom deze verandering plaatsvond. 
 
Tijd: 20.00-21.30 uur. Kijk voor meer informatie op de WEMAL-website.   
 
 
HERINNERING: Betaling contributie 2015  
Ook in 2015 wil WEMAL een studiedag organiseren en de website draaiende houden. Dit zijn 
voorbeelden van activiteiten die worden bekostigd uit de contributiegelden.  
 
De contributie bedraagt dit jaar opnieuw 10 euro. We verzoek je dit bedrag voor 3 april over te 
maken op NL31 INGB 0009 6742 42 ten name van WEMAL onder vermelding van ‘contributie 2015’ 
en je naam. Het BIC-nummer is INGBNL2A. 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.  
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