
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen nodigt u in het najaar van 2017 van harte uit  
voor vier activiteiten in het kader van het Lutherjaar

PANELGESPREK  
12.10. 2017

LEZING I 
09.11. 2017

LEZING II 
23.11. 2017

LEZING III  
14.12. 2017

LUTHER ANNO 2017 | GRENZEN AAN DE VRIJHEID?



Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over 
de aflaat publiceerde. Hoe men dit gebeuren ook interpreteert, zeker is dat deze actie 
krachten heeft losgemaakt die veel verder en dieper gingen dan Luther zelf besefte. 
Toen een kleine anderhalve eeuw later de ‘godsdienstoorlogen’ gepacificeerd werden, 
was het gelaat van Europa veranderd. Er was religieuze pluraliteit in Europa, maar 
in de meeste landen kon men de vrede enkel garanderen door staatsgrenzen en 
confessionele grenzen te laten samenvallen.

UCSIA organiseert, in het kader van deze herdenking, een (Engelstalige) publieke lezingen
reeks – met seminaries voor studenten – aan de Universiteit van Antwerpen, waar op 
academisch niveau onderzocht wordt hoe het mogelijk was dat de ‘zaak Luther’ zulke 
enorme weerklank kreeg. De rol van de (toenmalige) moderne media komt aan bod, 
alsmede de repercussies die Luthers optreden heeft gehad voor de Joodse inwoners 
van Europa. 

Drie internationale experts komen aan het woord naar aanleiding van recente 
publicaties. Het startschot voor deze lezingenreeks wordt gegeven met een 
(Nederlandstalig) panelgesprek, dat inzoomt op één aspect van de toenmalige  
discussie, dat ook vandaag nog veel stof doet opwaaien: hoe ga je om met  
religieuze of levensbeschouwelijke verschillen als die met elkaar botsen? 

LUTHER ANNO 2017 
G R E N Z E N  A A N  D E  V R I J H E I D ?



   Kaderend binnen de thematiek van grenzen aan de vrijheid, met de ‘zaak Luther’ 
in het achterhoofd, bespreken we met de panelleden drie kwesties: de vrijheid 
van meningsuiting en belediging, godsdienstvrijheid en religieus extremisme en 
levensbeschouwelijk pluralisme.

	 	 GRENZEN	AAN	DE	VRIJHEID?
 	 i.s.m. de protestantse gemeenschap van Antwerpen

 ˘ Inleiding met voorstelling van de protestantse gemeenschap in Antwerpen 

  Dick Wursten, predikant, theoloog, inspecteur-adviseur protestants godsdienstonderwijs 
Vlaanderen, voorzitter van de Protestantse Cultuurkring Antwerpen

 

 ˘ Panelgesprek, gemodereerd door Dick Wursten 

  met: Jan De Volder, godsdiensthistoricus, titularis van de Cusanus Leerstoel ‘Religion,  
Conflict and Peace’ aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, ku Leuven

 	 Geert van Istendael, schrijver, erevoorzitter pen-Vlaanderen

 	 Joke Van Leeuwen, schrijver, voorzitter pen-Vlaanderen

Donderdag 12 oktober 2017 | 20.00– 22.00 uur 
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PANELGESPREK (NEDERL ANDS)

Protestantse kerk De Brabantse Olijfberg | Lange Winkelstraat 5 · 2000 Antwerpen

LUTHER ANNO 2017 
G R E N Z E N  A A N  D E  V R I J H E I D ?

  Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven protestantse 
gemeenschap 
van antwerpen

http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=122396&ct=122396
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=87971


LEZING I (ENGEL S)

Stadscampus Universiteit Antwerpen | Hof van Liere | Prinsstraat 13 · 2000 Antwerpen
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  Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven

  If there was one person who could be said to light the touchpaper for the epochal 
transformation of European religion and culture that we now call the Reformation, 
it was Martin Luther.

  In all senses of the term, this religious pioneer was a huge figure in European history. 
Yet there is also the very uncomfortable but at the same time undeniable fact that he 
was an antisemite. 

  In his bestseller Luthers Juden (Reklam, Philipp Jun, 2014), Thomas Kaufmann, one of 
the world’s leading authorities on the Reformation, tells the vexed and sometimes 
shocking story of Martin Luther’s increasingly vitriolic attitude towards the Jews over 
the course of his lifetime, set against the backdrop of a world in religious turmoil. 
He reflects on the extent to which the legacy of Luther’s antisemitism was to taint 
the Lutheran church over the following centuries. 

	 	 LUTHER	EN	HET	JODENDOM
 	 i.s.m. het Instituut voor Joodse Studies, Universiteit Antwerpen
 
   Thomas Kaufmann, professor kerkgeschiedenis aan de universiteit van Göttingen 

 respons	 Theodor Dunkelgrün, historicus, senior research associate aan de Universiteit van Cambridge 
en geaffilieerd onderzoeker van het Instituut voor Joodse Studies, Universiteit Antwerpen

Donderdag 9 november 2017 | 20.00– 22.00 uur 

LUTHER ANNO 2017 
G R E N Z E N  A A N  D E  V R I J H E I D ?

http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=122397&ct=122397
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=87971
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  Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven

Stadscampus Universiteit Antwerpen | Promotiezaal Grauwzusters | Lange Sint-Annastraat 7 · 2000 Antwerpen

   When Martin Luther made his protest against indulgences in 1517 he was a littleknown professor 
at one of Germany’s newest universities. Nothing in his career to this point could have prepared 
him for the media storm that erupted around him. Yet within five years Luther was the most 
published author in the history of Christendom. 

  In this presentation, based on his book Brand Luther. Print and the Making of the Reformation 
(Penguin, 2015 and recently released in Dutch by AtlasContact), Andrew Pettegree explores how 
Luther effected this transformation, in the process reshaping both theological debate and the 
still young printing industry. Close attention to the mechanics of the print trade and questions 
of design were essential to the success of what became the Protestant movement.

	 	 RELIGIE,	MEDIA	EN	PROPAGANDA

 	 i.s.m. de vzw Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis
 
  Andrew Pettegree, professor moderne geschiedenis aan de Universiteit van St-Andrews 

 respons	 Dick Wursten, predikant, theoloog, inspecteur-adviseur protestants godsdienstonderwijs 
Vlaanderen, voorzitter van de Protestantse Cultuurkring Antwerpen

Donderdag 23 november 2017 | 20.00– 22.00 uur 

LUTHER ANNO 2017 
G R E N Z E N  A A N  D E  V R I J H E I D ?

vlaamse werkgroep
boekgeschiedenis

vzw

http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=122398
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=87971


   Written by one of Germany’s foremost social and political historians of early modern Europe, 
Heinz Schilling, Martin Luther. Rebel in an Age of Upheaval (C.H. Beck, 2014) is a comprehensive 
and balanced biography of Martin Luther, placing him in his political context. It takes a view 
of Luther as a difficult, contradictory individual who changed history and provides a major 
interpretation of Luther’s life after the Diet of Worms, a period often ignored by biographers. 
It engages with the foundation of Protestantism from a social and political point of view, not 
merely a religious one.

	 	 LEVEN	EN	WERK	VAN	LUTHER
 	 i.s.m. het Departement Geschiedenis, Universiteit Antwerpen
 
   Heinz Schilling, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Humboldt Universiteit Berlijn  

 respons	 Guido Marnef, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen

Donderdag 14 december 2017 | 20.00– 22.00 uur 

LEZING III (ENGEL S)

Stadscampus Universiteit Antwerpen | Hof van Liere | Prinsstraat 13 · 2000 Antwerpen
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  Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven

LUTHER ANNO 2017 
G R E N Z E N  A A N  D E  V R I J H E I D ?

http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=122399&ct=122399
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=87971
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De Brabantse Olijfberg
Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

Grauwzusters 
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

LUTHER ANNO 2017 
G R E N Z E N  A A N  D E  V R I J H E I D ?
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