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Dit najaar neemt het Ruusbroecgenootschap afscheid van prof. dr. Thom Mertens. In de 33 jaar dat hij aan het Ruusbroecge-

nooschap verbonden is geweest, heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal gewaardeerde specialist op het vlak van de 

mystiek en vele andere genres in de religieuze middeleeuwse literatuur uit de Nederlanden. Op donderdag 20 december zal 

zijn emeritaat op gepaste wijze gevierd worden. Twee weken eerder, op vrijdag 7 december, zal onze jaarlijkse Ruusbroecdag 

plaatsvinden. Dit jaar, als afsluiting van het Beatrijs van Nazareth-jaar (2018), zal deze dag in het teken zal staan van de vrou-

welijke mystiek. Meer informatie over deze en andere activiteiten is te vinden in de kalender in deze nieuwsbrief, waarin alle 

activiteiten opgenomen zijn die (mede-) georganiseerd zijn door leden van het Ruusbroecgenootschap en alle congressen 

waarop leden van het Ruusbroecgenootschap spreken. Deze kalender is ook te vinden op onze website: www.uantwer-

pen.be/ruusbroec-nieuws, waar u tevens ons jaarverslag over 2017 kunt inzien. 

Wij kijken er naar uit u binnenkort op een van onze activiteiten te mogen ontmoeten, of als volger te mogen verwelkomen 

op onze Twitter- en Facebookpagina’s. 

Veerle Fraeters 

Directeur Ruusbroecgenootschap 

 

Ruusbroecdag | Mystieke vrouwen aan het woord 

Op vrijdag 7 december organiseert het Ruusbroecgenootschap samen met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen 

(UCSIA) het symposium Mystieke vrouwen aan het woord. Vier gastsprekers belichten vier vrouwelijke mystieke auteurs uit 

evenveel tijdsperioden: Beatrijs van Nazareth (†1268), Maria van Hout (†1547), Madame Guyon (†1717) en Edith Stein 

(†1942). Deze vrouwen lieten zich, elk op eigen wijze, via hun daden en geschriften gelden en hun intellectuele nalatenschap 

spreekt vandaag nog aan. Dichter-performer en redacteur van het maandblad Streven Annemarie Estor laat de vrouwen zelf 

aan het woord. De inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via onze website. 

 

Onderwijs Studiejaar 2018-2019 

Als onderzoeksinstituut heeft het Ruusbroecgenootschap geen eigen Bachelor- of Masterprogramma, maar de medewerkers 

verzorgen wel gespecialiseerde keuzevakken in de onderwijsprogramma’s van Nederlandse Taal- en Letterkunde (N) en Ge-

schiedenis (G). In het nieuwe studiejaar gaat het om de volgende vakken: 

Bachelor 

• Geschiedenis en beeld (G) ∙ Tine Van Osselaer ∙ semester 2 

• Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen (N) ∙ Veerle Fraeters, Patricia Stoop ∙ semester 1 

• Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis (G) ∙ Veerle Fraeters ∙ semester 2 

• Middelnederlands (G) ∙ Veerle Fraeters ∙ semester 2 

• Neerlandistiek in de praktijk: Teksteditie (N) ∙ Kees Schepers ∙ semester 2 

Master 

• Mystieke auteurs (N) ∙ Veerle Fraeters ∙ semester 1 

• Religieuze letterkunde van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (N) ∙ Kees Schepers ∙ semester 2 
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Kalender Ruusbroecgenootschap najaar 2018 
 

SEPTEMBER 

17 Stigmatised: supernatural wounds in the nineteenth 
century ∙ Lezing op het congres: Living in a magical world: 

inner lives ∙ University of Oxford ∙ Kristof Smeyers 

17-18 Interuniversitaire Masterclass Cultuur en Religie 
2018: Religie en Culturele Transfer ∙ Keynote-speakers: 

Geert Janssen (Amsterdam) en Sabrina Corbellini (Gro-

ningen) ∙ Antwerpen ∙ Rob Faesen, Veerle Fraeters 

 

NOVEMBER 

16 Lezing over Hadewijch op het symposium Mystieke 

Vrouwen ∙ Utrecht ∙ Veerle Fraeters  

 

DECEMBER 

  5 Blood ties: stigmata and society in Britain and Ireland ∙ 
Lezing op het Institute for historical research ∙ Londen ∙ 
Kristof Smeyers 

  7 Ruusbroecdag – Mystieke vrouwen aan het woord ∙ Ant-
werpen: Kapel Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7 ∙ 
Veerle Fraeters, Rob Faesen 

14 VAL-studiedag Literatuur en religie ∙ Universiteit Ant-

werpen: promotiezaal Grauwzusters ∙ Veerle Fraeters, 

Tijl Nuyts 

20 Emeritaatsviering Thom Mertens ∙ zie hiernaast 

EMERITAATSVIERING THOM MERTENS 

Donderdag 20 december  

12u30-15u30 Studiebijeenkomst (beperkt publiek) 

Jhesus collacien, een laatmiddeleeuwse prekenbundel. 

Programma volgt in oktober. 

16u00-17u30 Emeritaatsviering (collega’s, familie, vrienden 

en bekenden), gevolgd door een receptie. 

Inschrijven is verplicht voor beide onderdelen en kan vanaf 

midden oktober via onze website. 

 

PUBLIEKSLEZINGEN 

Sensational cities: outrageous religion and magic in urban 
environments, c.1789-1945 ∙ Georganiseerd door Kristof 

Smeyers (met steun van het Ruusbroecgenootschap, het De-

partement Geschiedenis en het Urban Studies Institute) 

DINSDAG  2 OKTOBER (17u00) 

Gerdien Jonker, Unexpected encounters: Jewish-Muslim 

affinities in the interwar period ∙ Felix Pakhuis , Antwerpen 

DINSDAG 13 NOVEMBER (17u00) 

Hannah Williams, St Geneviève’s relics in revolutionary 

Paris: religion, the city, and modernity ∙ Sint-Andries Kerk, 

Antwerpen 

DINSDAG 18 DECEMBER (17u00) 

Karl Bell, England’s dark modernity: magic, the supernatu-

ral, and the Victorian city ∙ DE Studio, Antwerpen 

  

Ons Geestelijk Erf 

Van Ons Geestelijk Erf verschenen de voorbije twaalf maanden een regulier nummer en een themanummer (jaargang 2017): 

 
Ons Geestelijk Erf 88/1, onder redactie van THOM MERTENS 

• Bijdragen van: LIEVE UYTTENHOVE, PIETER BOONSTRA en INDIA HELLEMANS & THOM MERTENS 

 

Libros sempiterum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx 

• Themanummer Ons Geestelijk Erf 88/2-4, onder redactie van THOM MERTENS, KEES SCHEPERS en TOM GAENS 

• Bijdragen van: TOM GAENS & KEES SCHEPERS, VEERLE FRAETERS, RIJCKLOF HOFMAN, GUIDO DE BAERE, TOM GAENS, MARLEEN CRÉ, 

ROLF DE WEIJERT, ROB FAESEN, THOM MERTENS & AUGUST DEN HOLLANDER, THEO CLEMENS, KEES SCHEPERS en PETER THISSEN 

 

 

Colofon 
Redactie: Daniël Ermens 

Contact: 0032 (0)3 265 57 80  

daniel.ermens@uantwerpen.be  

 
 


