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Lekenspiritualiteit in de laatmiddeleeuwse stad 
Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, zaterdag 3 december 2016 

 

 

Het vijfde lustrumsymposium van Signum vindt plaats op zaterdag 3 december 2016 te 

Antwerpen, in samenwerking met het Ruusbroecgenootschap en het Instituut van de Studie 

van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen. Ter 

gelegenheid van het vijfentwintig jaar bestaan van Signum hebben we Prof. Dr. Walter 

Simons (Dartmouth University, USA), auteur van vooraanstaande publicaties als Cities of 

Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200–1565 (2001) en co-

editeur van The Cambridge History of Christianity, vol. IV: Christianity in Western Europe, 

c.1100-c.1500 bereid gevonden om een keynote lezing te houden over dertiende- en 

veertiende-eeuwse begardengemeenschappen in de Zuidnederlandse steden. Hij en Sabrina 

Corbellini, Jeroen Deploige, Fred van Lieburg, Patricia Stoop, Eva Vandemeulebroucke en 

Ewoud Waerniers zullen diverse aspecten belichten van en in debat gaan over 

lekenspiritualiteit in de laatmiddeleeuwse stedelijke context. Zoals te doen gebruikelijk biedt 

het programma volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van discussie.  

In de namiddag vindt de traditionele excursie plaats, die de deelnemers langs enkele plaatsen 

in Antwerpen voert waar de (leken)spiritualiteit in de late middeleeuwen en de periode erna 

hoogtij vierde. We sluiten de dag af met een borrel in Brasserie Gustav 

(www.brasseriegustav.be; op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station). Wie wil, kan 

daar op eigen kosten mee blijven dineren. 

 

We hopen u te mogen begroeten op deze boeiende dag. 

Bas Diemel, Madelon van Luijk, Thom Mertens, Patricia Stoop 

 

 

NB: de studiedag vindt plaats in aansluiting op de jaarlijkse Ruusbroecdag die op vrijdag 2 

december 2016 eveneens aan de Universiteit Antwerpen georganiseerd wordt en als thema 

Mystieke vrijheid: Tradities en toekomst (voor meer informatie, zie 

www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap). 

 

        



Programma 

 

10.30 uur Inschrijven en koffie en thee 

 

11.00 uur Welkom en korte introductie op het thema – Bas Diemel, voorzitter Signum 

 

11.15 uur Sabrina Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen), Spaces of Religious 

Knowledge: een ruimtelijke benadering van laatmiddeleeuwse lekendevotie 

11.45 uur Eva Vandenmeulebroucke (Universiteit Gent), Een kok als leermeester voor 

stedelingen en religieuzen 

12.15 uur Patricia Stoop (Universiteit Antwerpen), Spiritualiteit in de preken uit de 

begijnhoven van Diest en Mechelen: voer voor leken? 

12.45 uur Discussie 

 

13.00 uur Lunch  

 

13.45 uur Excursie 

 

15.15 uur Koffie/thee en algemene ledenvergadering contactgroep Signum 

15.30 uur Ewoud Waerniers en Jeroen Deploige (Universiteit Gent), Vaast vs de Maagd. 

Mariale devotie en communale emancipatie in Noord-Frankrijk en de 

Zuidelijke Nederlanden (1050–1250) 

16.00 uur Keynote: Walter Simons (Dartmouth University), Begarden in de Zuidelijke 

Nederlanden (dertiende-veertiende eeuw) 

16.45 uur Discussie  

 

17.00 uur  Fred van Lieburg (Vrije Universiteit Amsterdam), Afsluiting 

 

17.30 uur Borrel in Brasserie Gustav, Van Ertbornstraat 2 (Rooseveltplaats) 

 

 

Kosten 

Voor leden van Signum bedragen de kosten voor deelname aan het symposium (inclusief 

koffie/thee, lunch) € 17,50; niet-leden betalen € 22,50, studenten € 17,50. Belangstellenden 

wordt gevraagd zich voor 11 november a.s. aan te melden door middel van een e-mail aan de 

secretaris van Signum, Patricia Stoop (patricia.stoop@uantwerpen.be). De kosten van 

deelname kunnen op de dag van het symposium ter plaatse worden voldaan. 

 

Praktische informatie 

Het symposium vindt plaats in F. De Tassiszaal van het Hof van Liere van de Universiteit 

Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. De Universiteit Antwerpen bevindt zich op 

loopafstand van het Centraal Station van Antwerpen.  

Voor meer informatie en een routebeschrijving, zie: www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-

weg-naar-de-campus/stadscampus-paardenmarkt-mutsaard/ en 

www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1161/files/CST_CMYK_NED_16(1).pdf 
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