
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Devotie en emotie 
Een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal 
 
 
In 2015 organiseert het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Ant-
werpen een reeks activiteiten om haar negentigjarig bestaan als onder-
zoeksinstituut te vieren: ‘Ruusbroec Encounters’. Voor elk van deze activi-
teiten gaat het Ruusbroecgenootschap een partnerschap aan met een ander 
onderzoeksinstituut van binnen of buiten de Universiteit Antwerpen. De 
opzet van ‘Ruusbroec Encounters’ is de raakvlakken tussen hun onder-
zoeksgebieden te verkennen. Op 8 mei vindt de tweede ‘Ruusbroec En-
counter’ plaats in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep voor Boek-
geschiedenis. 
 
 
Met het oog op de studie van de spiritualiteit in de Nederlanden verzamel-
den Desideer Stracke s.j. en Leonce Reypens s.j., medestichters van het 
Ruusbroecgenootschap, voor hun bibliotheek niet enkel een massa devotie-
boeken, ook devotieprenten ontsnapten niet aan hun aandacht. Zij beseften 
maar al te goed dat deze beeldekens, die reeds in hun tijd steeds zeldzamer 
werden, waardevolle getuigen zijn van de geloofsbeleving. Gaandeweg 
groeide deze collectie aan door schenkingen en bruikleengeving. Zo konden 
we vorig jaar met de financiële steun van de Universiteitsbibliotheek de 
verzameling aanzienlijk uitbreiden met grote delen uit de nalatenschap van 
historicus Alfons Thijs (1944-2014). De voorbije decennia werd de collectie 
gerepertorieerd, waardoor ze nu toegankelijk is voor wetenschappelijk on-
derzoek. Tijdens dit colloquium zullen we reflecteren over de mogelijke on-
derzoeksperspectieven op deze ondertussen toonaangevende iconografi-
sche collectie. Het colloquium wordt vooraf gegaan door een kennismaking 
met de bibliotheek.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 
 
 
13.45  Kennismaking met de Bibliotheek van  

het Ruusbroecgenootschap  
(Grote Kauwenberg 32) 

 
14.30  Devotie en emotie 

Een nieuwe blik op religieus beeldmateriaal 
  (lokaal C.103, Stadscampus Universiteit Antwerpen) 
 

Tine Van Osselaer (RG) 
 Ontvangst en inleiding 

 
Herman Roodenburg (Vrije Universiteit Amsterdam; Meertens 
Instituut Amsterdam)  
'Enargeia' en de lijdende Christus. Een emotie-historisch perspec-
tief op zestiende- en zeventiende-eeuwse vroomheid 

 
Evelyne Verheggen (Museum Catharijneconvent Utrecht)  
Een nieuwe context voor onderzoek naar devotieprenten: emotie-
prentjes 

 
Goran Proot (Bibliothèque Mazarine Parijs; VWB) 
Moderatie publieke discussie  
 

 
17.00  Presentatie van brochure  

August den Hollander (red.), Het Ruusbroecgenootschap – 90 
jaar hoeder van spiritueel erfgoed: een rijke en levende collectie 
van de Vlaamse jezuïeten aan de Antwerpse Universiteit. 

 
17.30  Receptie 
 
 
Gelieve apart in te schrijven voor het bezoek aan de bibliotheek en voor 
de ‘Ruusbroec Encounter’ via de inschrijvingsformulieren. Voor meer in-
formatie kunt u mailen of een kijkje nemen op onze website.  
 
 
Met hartelijke groeten, 
Het Ruusbroecgenootschap en de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/ruusbroec-90jaar/programma/devotie-en-emotie/inschrijvingen-bibliotheek/
https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/ruusbroec-90jaar/programma/devotie-en-emotie/inschrijvingen-encounter/
mailto:ruusbroec90@uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/ruusbroec-90jaar/programma/devotie-en-emotie/inschrijvingen-bibliotheek/

