31e WEMAL-nieuwsflits
oktober 2016

Uitnodiging WEMAL-studiemiddag op dinsdag 18 oktober aanstaande in de Leidse
Universiteitsbibliotheek (Vossiuszaal). Op deze middag zal de ontdekking van een nieuw
artes-fragment centraal staan.
Programma
13.00 – 13.15

Welkom en inleiding door Orlanda Lie.

13.15 – 13.45

Ronald Goossens (archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven): “Opmerkelijke vondst brengt heel wat te weeg”
In deze lezing komen achtereenvolgens aan bod: de rol van het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven, details over de vondst van het Eindhovens fragment en de educatieve
missie van het erfgoedcentrum.
13.45 – 14.15

Erik Kwakkel (universitair docent aan de Universiteit Leiden): “De
dertiende-eeuwse overlevering van Middelnederlandse Artes: een
nieuwe vondst”
Erik Kwakkel zal in zijn lezing uitgebreid stilstaan bij het Eindhovens fragment. Hierbij staat
een boekwetenschappelijke benadering centraal.
14.15 – 14.45

Femke van Hilten (onderzoeksassistent aan de Universiteit Utrecht):
“Wat staat er en waarom staat dat er?”
Inmiddels is een transcriptie van het Eindhovens fragment vervaardigd door drie WEMALleden: Irene Meekes, Femke van Hilten en Roel van den Assem. Femke van Hilten zal mede
namens haar collega’s iets vertellen over dit transcriptieproces en over de onderzoeksvragen
die hierbij worden opgeroepen.
14.45 - 15.15

Discussie.

15.15 – 15.30

WEMAL-berichten.

15.30 - 16.00

Theepauze.

16.00 - 17.00
Bezichtiging van artes-handschriften.
Bezichtiging van artes-handschriften uit de Universiteitsbibliotheek Leiden en van
documenten uit het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Locatie:
Universiteitsbibliotheek - Vossiuszaal
Witte Singel 26-27
2311 BG LEIDEN
Kijk voor meer informatie op onze website.
Aanmelden:
Het belooft een boeiende middag te worden en we hopen velen van u te mogen begroeten
op dinsdag 18 oktober aanstaande. Introducés zijn van harte welkom! In verband met de
logistiek vragen wij u wel om uw komst uiterlijk 12 oktober aanstaande via e-mail te
bevestigen aan O.S.H.Lie@uu.nl.

Afmelden
Wanneer u de WEMAL-nieuwsflits niet meer wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen
naar j.e.wessel@uva.nl.

