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Uitnodiging voor alle WEMAL-leden om de boekpresentatie van Christine de Pizan in Bruges. The 

Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 

20698) bij te wonen in Brugge. Met GRATIS busvervoer per touringcar naar deze mooie stad! 

 

Beste WEMAL-leden, 

Zoals jullie misschien weten werk ik al enkele jaren samen met Martine Meuwese 

(kunstgeschiedenis), Mark Aussems (Codicologie) en Hermina Joldersma (Germanistiek en 

Vrouwenstudies) aan een publicatie over de Middelnederlandse vertaling van Christine de Pizan’s 

Livre de la Cité des Dames. Deze vertaling is in 1475 vervaardigd in opdracht van Jan de Baenst 

(+1486), een vooraanstaande Brugse patriciër. Er is slechts één tekstgetuige: handschrift London, 

British Library, Add. 20698. In de codex is ruimte opengelaten voor maar liefst 133 miniaturen, 

waarvan 41 geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De anonieme vertaler heeft aan het eind twee 

hoofdstukken toegevoegd waarin hij zijn persoonlijke mening geeft over het (vrouwelijk) 

auteurschap van zijn brontekst. Uitgeverij Verloren (Hilversum) heeft ons boek in productie genomen 

en op zaterdag 9 januari 2016 zal het ten doop worden gehouden in Brugge, in de voormalige 

residentie van de opdrachtgever Jan de Baenst (Hof van Watervliet, Oude Burg 27).  

Het bestuur van WEMAL nodigt je van harte uit om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen en biedt 

de WEMAL-leden gratis reisvervoer (per luxe touringcar) naar Brugge. Het reisschema en programma 

voor die dag ziet er als volgt uit: 

10.00 uur  Vertrek uit Utrecht  

13.00 uur Aankomst in Brugge 

13.00-15.00 Vrije tijd in Brugge  

15.00-17.00 Boekpresentatie in Het Hof van Watervliet  

17.00-19.30 Vrije tijd in Brugge 

19.30 uur Vertrek uit Brugge 

22.30 uur Aankomst in Utrecht 

In verband met de organisatie horen we graag uiterlijk op 5 december of je meegaat. De bus heeft 

plaats voor maximaal 50 personen.  



Aanmeldingen bij voorkeur via e-mail aan Orlanda Lie: O.S.H.Lie@uu.nl 

Hartelijke groeten, 

Orlanda 

 
Nieuw op de website  
WEMAL-lid Jacqueline Wessel schreef een verslag van het festival Gebroeders van Limburg dat 
afgelopen zomer in Nijmegen werd gehouden. Lees en bekijk dit verslag op onze website.  
 

 
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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