25e WEMAL-nieuwsflits
Juni 2015

HERINNERING: Uitnodiging WEMAL-studiedag, 26 juni in de KB/Huygens ING in Den Haag
Programma
13.00-13.30

Ontvangst

13.30-13.40

Inleiding door Orlanda Lie

13.40-14.10
Klara Broekhuijsen: De verluchting van de Natuurkunde van het geheelal.
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf.18.2, Aug. 4o.
In haar lezing gaat Klara Broekhuijsen (kunsthistorica UvA) vooral in op de plaats van de verluchting
van de Natuurkunde binnen het oeuvre van de Meester van Evert van Zoudenbalch. Ook geeft ze een
kort overzicht van de verluchting in de Natuurkunde en gaat ze dieper in op een van de planeten,
waarover een aantal nieuwe dingen te melden zijn. Tot slot zal ze nog kort iets vertellen over een van
de tekens van de dierenriem.
14.10-14.40

WEMAL-berichten

14.40-15.00

Theepauze

15.00-15.45
Groep A: bezichtiging arteshandschriften KB onder leiding van conservator Ed van der
Vlist
Er is een mooie selectie arteshandschriften uit de KB te zien waaronder twee verzamelhandschriften
die ook de tekst van De Natuurkunde van het geheelal bevatten: KB KA 16 en KB 76 E 4 (een
rechtstreekse kopie van KB KA 16). Net als het Wolfenbüttelse handschrift zijn deze handschriften
ook prachtig geïllustreerd.
Groep B: paleografielesje onder leiding van Noor Versélewel de Witt Hamer
Voor de digitale WEMAL-editiereeks zullen we nog vele handschriften zien passeren met lastige
handen en teksten die mede door de artesmaterie moeilijk leesbaar zijn. Op deze studiedag geeft
Noor Versélewel de Witt Hamer als dagelijks coördinator van de eerste twee edities een
paleografieles om te laten zien hoe wij onze transcribenten kunnen begeleiden in het
transcriptieproces.
16.00-16.45

Groep A: paleografielesje
Groep B: bezichtiging handschriften

16.45-17.30

Borrel

Locatie: Tesselschadezaal
Huygens Instituut

Prins Willem-Alexanderhof 5 in Den Haag
Kijk voor meer informatie op de website
Aanmelden
Het belooft een boeiende middag te worden en we hopen velen te mogen begroeten op 26 juni. In
verband met de logistiek vragen we je om je komst uiterlijk 19 juni via e-mail te bevestigen:
moniekvis@gmail.com.

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

