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UITNODIGING
De Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) organiseert haar jaarlijkse
studiedag op woensdag 28 november aanstaande in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Dit jaar bieden wij jullie tijdens de WEMAL-studiedag
een inkijkje in de beweegredenen van een
verzamelaar van (middeleeuwse) arteshandschriften.
Gastspreker is WEMAL-lid Willem van Riemsdijk,
emeritus hoogleraar Bodemscheikunde en chemische
bodemkwaliteit aan de Universiteit van Wageningen.
Zijn brede belangstelling voor cultureel erfgoed, maar
vooral zijn liefde voor wilde planten en de
stinzenflora hebben geleid tot het aanleggen van een
verzameling boeken over de geschiedenis van
plantkunde, farmacie en medicijnen.

Tijdens de studiemiddag zal Willem van Riemsdijk nader ingaan op zijn boekencollectie en
zal hij twee arteshandschriften die hij recent heeft kunnen aanschaffen aan ons voorstellen:
het Liber Virtutum (15de eeuw) van de Nijmeegse arts Henricus Spijker en een medischfarmaceutisch compendium uit de 14de eeuw. Aansluitend zullen Iolanda Ventura, Femke
van Hilten, Orlanda Lie, Jos Biemans en Bart Jaski elk vanuit hun eigen specialisme en
ervaring tijdens een rondetafelgesprek met Willem van Riemsdijk én met de aanwezige
WEMAL-leden van gedachten wisselen over de meegebrachte handschriften.
Tijdens de koffie- en theepauze is er uiteraard uitgebreid gelegenheid de door Willem van
Riemsdijk meegebrachte handschriften te bekijken.
U kunt zich voor deze studiedag aanmelden door uiterlijk vrijdag 23 november aanstaande
een mailtje te sturen naar O.S.H.Lie@uu.nl.
Er is plaats voor 50 deelnemers. Aan deze studiedag zijn geen kosten verbonden.
WEMAL studiedag, woensdag 28 november 2018
Universiteitsbibliotheek Utrecht Uithof / Heidelberglaan 3, Bucheliuszaal, 6 e etage

PROGRAMMA
13.00
13.30
13.40
14.30

15.15
16.00

16.45
17.00

Ontvangst met koffie en thee
Welkom door Orlanda Lie
Inleiding door Willem van Riemsdijk
Rondetafelgesprek met Iolanda Ventura (Department of Classical
Philology and Italian Studies, University of Bologna), Femke van Hilten
(MA Medieval Studies), Orlanda Lie (emerita hoogleraar
Middeleeuwse Cultuur, Universiteit Utrecht)
Pauze met koffie en thee, tevens unieke gelegenheid tot bezichtigen
van de meegebrachte handschriften
Vervolg rondetafelgesprek met Jos Biemans (emeritus hoogleraar
Boekwetenschap en handschriftenkunde van de Middeleeuwen,
Universiteit van Amsterdam) en Bart Jaski (Conservator handschriften
en oude drukken, Universiteitsbibliotheek Utrecht)
WEMAL-berichten
Sluiting en borrel

Afmelden
Als je de WEMAL-nieuwsflits niet meer wilt ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar
j.e.wessel@law.leidenuniv.nl.

