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1.

W E LKO M B I J HE T T I T US BR A NDS MA I N STI TU U T

Het Titus Brandsma Instituut staat voor de academische studie van
de spiritualiteit in het licht van de joodse en christelijke traditie in
verleden en heden, ten dienste van Kerk en samenleving, door middel
van publicaties, onderwijs en vorming.
Onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut
heeft vanaf de oprichting van het instituut ruim vijftig jaar geleden altijd
een heel eigen kleur en profiel gehad. Met zo’n twintig deskundige
medewerkers bestuderen wij spiritualiteit vanuit diverse invalshoeken
(hermeneutisch, theologisch, filosofisch, historisch, literatuurwetenschappelijk en godsdienstwetenschappelijk).
Mystiek en spiritualiteit
Ons onderzoek richt zich op de grondslagen, de geschiedenis en de
thematiek van historische en hedendaagse vormen van mystiek en
spiritualiteit. Denk hierbij aan het bestuderen van bronteksten uit de
mystieke traditie, zoals het ‘Geestelijk Hooglied’ van Johannes van
het Kruis en ‘De wolk van niet-weten’ van een anonieme schrijver.
Of aan het onderzoeken en vastleggen van de geschiedenis van
religieus leven, bijvoorbeeld dat van de Zusters van Maria en Joseph.
We werken aan de studie van liturgische en Bijbelse spiritualiteit en
verdiepen ons in Maatschappelijke spiritualiteit. Hierbij staan nieuwe
vormen van levensbeschouwing en zingeving centraal, alsook een
noodzakelijke kritische reflectie op dominante vormen van spiritualiteit.
Vorming en onderwijs
Het instituut heeft een grote expertise opgebouwd in het vertalen
van onderzoeksresultaten naar onderwijs en vorming, voor een breed
geïnteresseerd publiek. Zo organiseren we collegereeksen, lezingen,
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leeskringen, symposia en studiedagen om onze kennis te delen.
Ook organiseren we jaarlijks de zeer goed bezochte Studieweek
Mystiek en publieksevenementen als de Titus Brandsma Lezing en
de Nacht van de Mystiek.
Maatschappelijk benutten van kennis
Wij zetten onze deskundigheid op het gebied van zingeving en
spiritualiteit ook in voor bedrijven en organisaties. Samen met Verus,
Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, staan we scholen
bij met het ontwikkelen en inzetten van contemplatief leiderschap.
Ook werken we samen met de Stichting Carmelcollege aan het
project ‘Bezielde professionaliteit’.
Titus Brandsma
Het instituut draagt de naam van Titus Brandsma, karmeliet († 1942).
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was hij hoogleraar in de
wijsbegeerte én een jaar rector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
(nu: Radboud Universiteit). Binnen
het veld van de mystiekstudie gold
en geldt hij als een autoriteit. Hij
wordt ook geroemd om zijn mede
menselijkheid. Zelfs zijn laatste
levensfase, kamp Amersfoort en
kamp Dachau, stond in het teken van
medemenselijkheid en het verlichten
van het lijden van anderen. Zijn
verzet tegen het nationaal-socialisme
leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie
en dood in kamp Dachau.
Het instituut werkt aan een digitale
uitgave van zijn oeuvre, alsook
aan een intellectuele biografie.

Beeld Titus Brandsma in Dokkum
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2. O N D E RZ O E KS L I J NE N
Op hoofdlijnen richten wij ons onderzoek op:
• Grondslagenonderzoek
• Religieus leven
• Maatschappelijke spiritualiteit
Hieronder volgt een korte toelichting bij elk van de onderzoekslijnen
en bij elk van hen één uitgelichte activiteit of presentatie (voor een
volledig overzicht, zie www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/onderzoek).
Grondslagenonderzoek
Grondslagenonderzoek is onderzoek naar de grondslagen van de
christelijke mystieke traditie en naar de manieren waarop die traditie
doorwerkt in de moderne – zowel religieuze als niet-religieuze – cultuur.
In dit kader werken we aan theorievorming rond (1) Vroegmoderne
spiritualiteit en mystiek (Fénelon, Mme Guyon) en rond (2) Mystiek en
psychoanalyse (onder meer Michel de Certeau). Ook ons jarenlange
onderzoek naar de (3) Moderne Devotie en de wetenschappelijke
editie van Geert Grote (door Rijcklof Hofman) vallen onder deze
onderzoekslijn.
Titus Brandsma Instituut ontsluit
zo’n 4.000 artikelen over de
Moderne Devotie online
Maandag 9 september 2019 ging een
lang gekoesterde wens van het Titus
Brandsma Instituut in vervulling: de
Bibliografie van de Spiritualiteit en de
Historie van de Moderne Devotie
(BSHMD) is vanaf dat moment voor
iedereen online doorzoekbaar.

Theo Coenders digitaliseerde deze
artikelen over de Moderne Devotie

Deze database bevat een unieke collectie van ongeveer 4.000
publicaties over met name de Moderne Devotie, die tot nu toe
nog nooit eerder in deze samenstelling doorzoekbaar waren.
Religieus leven
Vanaf de oprichting heeft het Titus Brandsma Instituut bijzondere
aandacht voor de spiritualiteit van het religieus leven. Onderzoek
wordt gedaan naar de (1) Geschiedenis van het religieus leven, naar
(2) Hedendaagse vormen van religieus leven en de spiritualiteit van
religieuzen en van geïnspireerde leken en (3) Liturgische en Bijbelse
spiritualiteit.
Kritische teksteditie van de Constituties van de
Orde van de Karmel
In het kader van ons onderzoek
naar de geschiedenis van het
religieus leven verzorgde Edison
Tinambunan een kritische teksteditie van de Constituties van
de Orde van de Karmel. Edison
werkte aan het vijfde deel van
deze teksteditie, dat Constituties
bevat van alle Karmelitaanse
hervormingsbewegingen die
(nog) onder het gezag van de
prior-generaal van de karmelorde
vielen. Hiervoor verzamelde hij
alle oorspronkelijke manuscripten.
Edison Tinambunan
Edison is karmeliet uit Indonesië.
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Maatschappelijke spiritualiteit
In de onderzoekslijn Maatschappelijke spiritualiteit wordt onderzoek
gedaan naar de plaats van de christelijke spiritualiteitstraditie in de
hedendaagse maatschappij. Deze onderzoekslijn heeft als speerpunten
(1) Theorie van de spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving,
(2) Spiritualiteit in het onderwijs, (3) Spiritualiteit in beeldende kunst
en muziek en (4) in-company projecten.

3. V O RMING EN O NDER WIJS

Studiedag ‘Grens en Geest’
Samen met het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en
Samenleving (DSTS), het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC),
het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM) en het
Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL) organiseerde
het TBI (Marc De Kesel en Thomas Quartier) een studiedag ‘Grens
en Geest’. Tijdens deze studiedag werd onderzocht wat de christelijke
spiritualiteit te bieden heeft als het gaat om onze hedendaagse
ervaring met grenzen: grenzen tussen religies en/of culturen, muren
die opgetrokken worden tegen migranten, vluchtelingenprobleem
en dergelijke.

Studiedag ‘Grens en Geest’
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Wij organiseren jaarlijks verschillende expertmeetings, studiemiddagen,
conferenties en boekpresentaties. Voor wetenschappers nationaal en
internationaal, voor kenners én voor alle andere geïnteresseerden. In
2019 organiseerden we de internationale conferentie ‘Mysticism and/as
Love Theory’, de studiemiddagen over ‘Mystiek en Liturgie in de Late
Middeleeuwen’ en ‘Grens en Geest’, en ook het afscheidssymposium
van Charles Caspers met de titel ‘In de hemel is het feest.’

Expertmeetings
Expertmeeting over ‘De Navolging van Christus’
Rijcklof Hofman en Huub Welzen organiseerden een geslaagde
expertmeeting over ‘De Navolging van Christus’ (1442, Thomas van
Kempen). Wetenschappers uit binnen- en buitenland hielden lezingen
over aspecten van de Navolging. Huub Welzen sprak over de wijze
waarop Thomas van Kempen in de Navolging passages uit de Bijbel
heeft geïntegreerd, toegespitst op zijn gebruik van Matth. 11. 25-30.
Rijcklof Hofman legde de nadruk op de kennismaking van Thomas van
Kempen met de klassieke leer van de stijlfiguren tijdens zijn schooltijd,
en demonstreerde hoe die kennis zijn uitwerking heeft gehad op de
compositie van de Navolging. Pieter de Villiers (Universiteit van die
Vrystaat, Bloemfontein) toonde aan de hand van close reading van
een hoofdstuk uit de Navolging (Imit. I, 17) aan, welk een uitzonderlijke
vorm van vakmanschap Thomas aan de dag heeft gelegd bij de
compositie van de afzonderlijke hoofdstukken van zijn tekst.
Collegereeksen
Betrokken en bevlogen TBI-medewerkers verzorgen jaarlijks een aantal
collegereeksen voor hen die zich willen bezinnen op hun eigen geestelijke
weg. In ons cursusprogramma wordt de mogelijkheid geboden om te
delen in de rijke inzichten die het Titus Brandsma Instituut verworven
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heeft. ‘Nieuwe werelden gaan open’ is een vaak genoemde opmerking
door cursisten uit vorige jaren. Studenten aan de PThU in Amsterdam
volgen deze collegereeksen als onderdeel van hun opleiding tot geestelijk
verzorger. De volgende onderwerpen passeerden de revue: ‘De gemeenschap als gids’, ‘Omvorming’, ‘Onderscheiding’ en ‘Niet-weten als gids’.

Leeskringen
De leeskringen werden in 2019 voor het eerst georganiseerd. Het
succes van de leeskring over Simone Weil vroeg om het organiseren
van een vervolg-leeskring. Een andere leeskring boog zich over
‘The Cloud of Unknowing’ (‘Wolk van niet-weten’) en weer een andere
had als thema ‘Onderbreking’. Het idee achter de leeskringen is dat
alle TBI-wetenschappers er één organiseren over een tekst of een boek
waar zij expertise over hebben opgebouwd. Deze kennis delen ze met
elkaar, maar ook met geïnteresseerden van buitenaf. Het samen, zeer
geconcentreerd lezen van de tekst, biedt telkens weer diepgaande
inzichten en betekenissen.

Onderscheiding
In deze collegereeks, verzorgd door Anne-Marie Bos en Kees
Waaijman, werd gewerkt met de centrale betekenis van onderscheiding (ook wel genoemd ‘opmerkzaamheid’ of ‘de onderscheiding der
geesten’) in geestelijke begeleiding. Onderscheiding als het innerlijk
kompas van de geestelijke weg en als wezenlijk in het persoonlijk
geestelijk leven. Om oog te krijgen voor de geestelijke weg, de
spirituele praxis, ervaring en beleving, is een geoefende waarneming
nodig. Dat is waar het om draait in collegereeks ‘Onderscheiding’.

Studiemiddagen
Hoe de zusters nader tot God konden komen
Tijdens de studiemiddag ‘Mystiek en Liturgie in de late Middeleeuwen’
stonden de zestiende-eeuwse Arnhemse mystieke preken centraal,
waarover Ineke Cornet haar dissertatie schreef. Dit jaar verscheen
haar studie in boekvorm (The Arnhem Mystical Sermons. Preaching
Liturgical Mysticism in the Context of Catholic Reform (Leiden: Brill,
2019)). De Arnhemse mystieke preken zijn nauw verwant aan de
‘Evangelische Peerle’ en de ‘Tempel onser sielen’. Ook andere veel
belovende – tot nu toe onuitgegeven –
manuscripten werden besproken, waar
onder een recent ontdekt manuscript over
de liturgie voor novicen uit St. Agnes in
Arnhem en teksten over devote oefeningen
tijdens de mis uit de zestiende-eeuwse
collectie van de zusters van Soeterbeeck.

Deel van de Arnhemse Mystieke Preken:
de Paaspreek
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Leeskring ‘Wolk van niet-weten’
Tegen het einde van de veertiende eeuw schreef een anoniem
gebleven geestelijke uit het oosten van Engeland een aantal korte
mystieke traktaten, waarvan ‘De wolk van niet-weten’ een ware
klassieker geworden is. De tekst kende aanvankelijk geen grote
verspreiding, maar heeft na herontdekking in de negentiende eeuw
gestaag aan belangstelling gewonnen, zodat Leonard Cohen er
uiteindelijk zelfs in een liedje naar kon verwijzen. Wetenschappelijk
medewerker Ad Poirters begeleidde een leeskring over dit traktaat.
TBI Lectures
TBI Lectures zijn lezingen door TBI-medewerkers én vooraanstaande
wetenschappers op het gebied van de christelijke mystiek en spiritualiteit. Ze zijn gratis toegankelijk. In 2019 organiseerden we een reeks van
drie lezingen over ‘Mystiek, een anatomie van de liefde’ en een reeks
van zes lezingen over ‘Moderne Devotie en Mystiek’.
Mystiek, een anatomie van de liefde
Tijdens Marc De Kesels lecture in de reeks
‘Mystiek, een anatomie van de liefde’ liet hij ons
zien dat de liefde twee kanten heeft, die zich als
het ware tegelijkertijd manifesteren: de vervulde
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liefde én de onvervulde liefde. Het verlangen, het hunkeren naar liefde
én liefdespijn; liefde en eros. In de christelijke traditie zijn het vooral
de mystici die deze dubbelheid met verrassende precisie hebben
beschreven. ‘Werkelijk God zien is het niet de bevrediging van het
verlangen naar liefde, maar het cultiveren van het gemis ervan’.

P UB LIEKSJAARVER SLAG 2019
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4. PUBLIEKSEV ENEMENTEN
Vijfde Nacht van de Mystiek

Eerder spraken Christian Hengstermann (Universität Münster) over
‘The Shadow of the Logos; Origen’s Metaphysics and Mysticism of
Motion’ (in English) en Veerle Fraeters (Antwerpen) over Hadewijch
en de liefde.

Boekpresentaties
Nieuwe boekenreeks ‘Mystieke teksten’
Onder de titel ‘Mystieke teksten’ lanceert het TBI bij
Uitgeverij Berne Media een nieuwe boekenreeks die
de grondteksten van de mystieke traditie voor een
ruim publiek toegankelijk wil maken. Een eerste deel
verscheen in september: Julian of Norwich. Als de
liefde alles wordt (Heeswijk: Uitgeverij Abdij van
Berne, 2019) in een nieuwe vertaling door Gerda
Valkenborgh.
Goede leiders verzanden niet in de waan van de dag
De tijd is rijp voor een nieuwe vorm van leiderschap. Oplossingsgericht
denken en ideeën van controle, beheersing en maakbaarheid voeren
tegenwoordig de boventoon, maar de problemen blijven komen. Dikwijls
tot frustratie van schoolbestuurders en -leiders. Theoloog Theo van
der Zee (Titus Brandsma Instituut en Verus) schreef Leidinggeven aan
wat komt. Een contemplatieve benadering van leiderschap (Soest:
Boekscout, 2019), dat schoolleiders leert met frisse blik te kijken en
zelfs in zware omstandigheden betekenisvolle besluiten te nemen.

We organiseerden op 25 januari de vijfde en voorlopig laatste Nacht van
de Mystiek. Onder het motto Liefde & Mystiek werd op deze bijzondere
avond de liefde van verschillende kanten belicht. In voordrachten, theater
en muziek. Ria van den Brandt sprak over Etty Hillesum, Marc De Kesel
over Liefde & Eros. Cantar del Alma werd prachtig vertolkt door Trio
Arpeggio Vento en dichter en verhalenverteller Peter Vermaat droeg
voor uit eigen werk. Robert Jan Stips sloot de avond af met mystieke
hoogtepunten uit zijn eigen repertoire.
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26e Titus Brandsma Lezing
Gert-Jan Segers hield de 26e Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk
in Nijmegen. Hij sprak over samenleven: hoe kunnen wij in deze tijd,
in dit land nog werkelijk samenleven? Hij refereerde aan het leven van
Titus Brandsma:

Studieweek Mystiek over het Hooglied van Johannes van het Kruis
De Studieweek Mystiek is een jaarlijks
terugkerend evenement waarin we vier
dagen lang deelnemers intensief kennis
laten maken met een bepaalde tekst of
een bepaalde persoon. Dit jaar verzorgde
gepensioneerd wetenschapper Loet
Swart de Studieweek over het Hooglied
van Johannes van het Kruis. De aan
trekkingskracht van het Hooglied, het
Cántico espiritual, heeft onder meer te
maken met de erotische taal en verbeelding. Het gedicht laat zich
moeiteloos als gewone (profane) liefdespoëzie lezen. Loet Swart toonde
overtuigend aan hoe het tegelijk helemaal geestelijk en mystiek is.

‘Toen Titus Brandsma in de oorlog vanuit Kamp Amersfoort op
transport werd gezet naar Dachau, de plek waar hij zou sterven,
zat hij vastgeketend aan zijn vriend, de jonge protestantse dominee
Johannes Kapteyn. Ze waren niet alleen aan elkaar verbonden met
fysieke ketens, maar bovenal met vriendschap en een gedeeld geloof,
gedeelde hoop en gedeelde liefde. In hun voetsporen ontmoeten
wij elkaar vandaag.’
Een kritische, soms politiek getinte lezing, waar Segers ook hoop
uitsprak: ‘Niet bang zijn, maar doen wat je kunt, op de plek waar je
geplaatst bent, te beginnen bij die ene naaste die voor je staat.’
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Zo’n 150 deelnemers, waarvan een derde (veel) vaker komt. Een zesde
van de aanwezigen was voor het eerst. Dit jaar ook weer lovende woorden:
‘Het lijkt de top van mystieke studie.’
‘Het heeft mijn hart geraakt!’
‘Het is telkens weer een verrijking voor mijn eigen leven,
wat dan weer ten goede kan komen aan anderen.’

In samenwerking met Radboud Reflects: een avond over de liefde
Op 27 november luisterde een vol auditorium naar twee lezingen, gevolgd
door discussie, over de liefde. Esther Kluwer, psycholoog en bijzonder
hoogleraar Duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit,
sprak over de do’s en don’ts in relaties en het belang van verbondenheid
en autonomie. Marc De Kesel benaderde de liefde vanuit de mystieke
traditie. Een zeer geslaagde samenwerking tussen TBI en Radboud
Reflects. We gaan in de volgende jaren zeker meer samen organiseren.
Gert-Jan Segers hield de 26e Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk
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5. T B I I N D E M E DI A
Aan media-aandacht dit jaar geen gebrek. Ons onderzoek en onze
onderzoekers zijn veelvuldig genoemd en er stonden prachtige artikelen
in de (online) kranten. Ook zijn er in 2019 verschillende podcasts
opgenomen en traden TBI-medewerkers op in radioprogramma’s.
Een overzicht van alle nieuwsitems vindt u op de TBI website:
www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/actueel/nieuwsarchief/nieuws-uit-2019/.
Een selectie radio-interviews & podcasts
Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle podcasts en
interviews: www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/publicaties/interviewsen-podcasts/.
Mystieke perspectieven in Bachs Matthäeus-Passion
Ad de Keyzer is een Bach-kenner. Hij werkte in 2019 aan zijn boek
over Bachs Johannes-Passsion – een boek dat als vervolg gezien kan
worden op zijn boek over de Matthäeus-Passion (Bachs grote passie
(Baarn: Adveniat, 2015)). Ad is een zeer begenadigd spreker. Op onze
website kunt u verschillende interviews met hem beluisteren over de
mystieke perspectieven in de Matthäus- en de Johannes Passie.
Podcast TBI directeur Inigo Bocken over ‘De vreemdeling.
Eenheid in verschil’ van Michel Certeau
Beluister de podcast van Inigo Bocken over het boek De vreemdeling.
Eenheid in verschil (Amsterdam: Sjibbolet, 2019) van Michel de Certeau.
Deze Franse mystiek-specialist schrijft daarin over het essentiële van
de christelijke ervaring als over een ‘ontmoeting met de ander, met alle
anderen, die eenieder tegenkomt tijdens zijn weg naar God, de geheel
Andere.’

P UB LIEKSJAARVER SLAG 2019
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Podcast van Thomas Quartier over spiritualiteit in verhouding
tot maatschappelijk engagement
Thomas Quartier vertelt in deze podcast over zijn onderzoek naar
spiritualiteit in verhouding tot maatschappelijk engagement en zijn
persoonlijke leven als monnik.

Een selectie uit boeken, artikelen & recensies
Geheel herziene vertaling van
‘Nicolaas van Cusa, De Visione Dei’
Inigo Bocken heeft een geheel herziene vertaling
gemaakt van De visione Dei (Nicolaas van Cusa,
De blik van God (Amsterdam: Sjibbolet, 2019)) van
de vijftiende-eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige,
kardinaal en politicus Nicolaas van Cusa. Het is
een van Cusanus’ gelegenheidsgeschriften en kan
gelezen worden als een indringende en tegelijk
speelse leidraad voor de geestelijke weg.
Herman Westerink, ‘De lichamen en hun lusten’
In De lichamen en hun lusten (Nijmegen: Vantilt, 2019) gaat Herman
Westerink in op het vierde deel Michel Foucaults ‘Geschiedenis
van de seksualiteit’, het deel waarin hij het aandeel van het vroege
christendom in het westers discours over seksualiteit bepreekt.
Voor het begrip van het christendom en zijn spiritualiteit is dit een
onmisbare referentie, zo legt Westerink uit.
Marc De Kesel & Marijke Spijkerboer (red.), ‘Pijnlijk mooi.
Lijden en schoonheid in de christelijke kunst’
In woord, beeld en muziek laat kunst zich al eeuwen in met lijden
en pijn, zonder daarbij aan schoonheid in te boeten. In Pijnlijk mooi.
Lijden en schoonheid in christelijke kunst (Middelburg: Skandalon,
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2019) geven tien kenners van (christelijke) kunst, onder wie
TBI-onderzoekers Marc De Kesel en Anne-Marie Bos, hun visie op
de relatie tussen kunst en lijden. Trouw publiceerde een recensie.

Thomas Quartier, ‘Liefdesgeboden. Gevoel in het klooster
van je leven’
Vanuit zijn leven als benedictijner monnik formuleert Thomas Quartier
in Liefdesgeboden. Gevoel in het klooster van je leven (Baarn: Adveniat,
2019) liefdesgeboden die van pas kunnen komen voor iedereen.
Binnen of buiten het klooster. Gelovig of niet. Hij schreef een boek over
de liefde, waarin het woord seksualiteit niet voorkomt. ‘Het lijkt altijd
alleen maar daarover te gaan, maar er is ook een diepere spirituele
laag.’

P UB LIEKSJAARVER SLAG 2019
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6. SA MENWERKEN
Het Titus Brandsma Instituut is in 1968 opgezet als een samenwerkings
verband tussen de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen en de
Nederlandse Provincie van de Karmelieten. Inmiddels zijn er vele orga
nisaties waar we mee samenwerken, zowel binnen Nederland als internationaal. Denk daarbij aan het Titus Brandsma Memorial (TBM), het
Nijmeegse vormings- en bezinningscentrum, dat spiritualiteit bevordert
en het gedachtegoed van Titus Brandsma levend houdt. En aan het
Nederlands Carmelitaans Instituut, het instituut dat zich bezighoudt
met de studie van de geschiedenis en spiritualiteit van de Karmelorde.
Met de Stichting Carmelcollege, een stichting vanuit de Karmelorde
opgericht en op dit moment één van de grootste organisaties voor
middelbaar onderwijs in Nederland, werken we al jaren samen. Dit
jaar organiseerde Anne-Marie Bos een dag voor schoolleiders van de
dertien Carmelscholen. Zij spraken met elkaar over de vraag wat hen
verbindt en hoe ieder in die verbinding ruimte vindt. Ook is gewerkt
aan de brochure ‘Carmel voor (nieuwe) medewerkers’.
Met Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, de
koepelorganisatie van schoolbesturen van het katholiek en christelijk
onderwijs, onderhouden we via Theo van der Zee contact. Theo van
der Zee, adviseur bij Verus, werkt twee dagen in de week – als onderzoeker – bij het TBI. Dit jaar schreef hij een boek over contemplatief
leiderschap.
Samenwerking Radboud Universiteit
Het Titus Brandsma Instituut heeft dit jaar ook de samenwerking
opgezocht met Radboud Reflects en Radboud Recharge, om zo een
nieuwe doelgroep te bereiken. Radboud Reflects organiseert lezingen
over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. De (internationale)
wetenschappers die bij Reflects spreken, bieden een vernieuwende en
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verdiepende kijk op de grote vragen van deze tijd. Marc De Kesel sprak
in 2019 over de liefde, voor een publiek van ruim 400 geïnteresseerden.

7. FELLO WS & GEA SSO CIEERD O NDERZO EKERS

Radboud Recharge is een online service van de Radboud Universiteit
met het oog op een ‘leven lang leren’. Je leest op de website interessante wetenschappelijke verhalen en activiteiten, overzichtelijk op één
plek en afgestemd op de eigen interesses van bezoekers. In het kader
van de Maand van de spiritualiteit (10 januari tot en met 11 februari)
publiceerde Radboud Recharge bijvoorbeeld een interview met Ad de
Keyzer over zijn favoriete tekst (de partituur van de Matthäus-Passion)
en een interview met Marc De Kesel over zijn favoriete boek (Stilte van
de Japanse schrijver Shusako Endo).
In Radboud Magazine, tijdschrift voor externe relaties van de
universiteit, komen TBI medewerkers regelmatig aan het woord.
Internationale samenwerkingsverbanden
Ook internationaal staat het Titus Brandsma Instituut op de kaart.
We werken onder andere samen met de Karmelorde (O.Carm.), een
internationale religieuze gemeenschap die zich in het bijzonder toelegt
op de beleving en de studie van de spiritualiteit. Met Sant’Anselmo
(Rome), een Benedictijnse internationale universiteit, die samen met
ons een masterprogramma ‘Culturele Dimensies van Christelijke
Spiritualiteit’ verzorgt. Marc De Kesel onderhield contacten met de
Oblate School of Theology, San Antonio, Texas, een universiteit
met een eigen masteropleiding in spiritualiteit. In 2020 zal hij daar
een cursus over ‘Moderne beeldende kunst en spiritualiteit’ verzorgen.
En zowel Herman Westerink als Thomas Quartier zijn als hoogleraar
verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
van de KU Leuven.
Voor een volledig overzicht van onze (internationale) samenwerkingspartners: www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/contact/partners/.
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Het TBI-fellowship platform biedt jonge onderzoekers in het veld van
mystiek en spiritualiteit uit binnen- en buitenland een plek om elkaar te
ontmoeten en onderzoeksideeën uit te wisselen. Momenteel zijn er tien
onderzoekers, uit onder andere Nederland, België, Engeland, Duitsland,
Filipijnen en Australië. Eén van de TBI-Fellows is Sander Vloebergs.
Sander Vloebergs is doctoraatsstudent in Theologie (KULeuven) en
Literatuur (UAntwerpen), choreograaf/illustrator én TBI Fellow. Met
zijn project ‘Geliefde lichamen’ wilde hij de academische, religieuze
en artistieke gemeenschap met elkaar in gesprek brengen. ‘Geliefde
lichamen’ opende met een studiedag over de relatie tussen kunst en
mystiek. Een heel bijzonder, creatief project. Tijdens de duur van het
project waren iedere vrijdag dans- en theaterperformances te zien in
de kapel van KADOC, het documentatie- en onderzoekscentrum voor
religie, cultuur en samenleving van de KULeuven.
Ook werken we samen met geassocieerd onderzoekers. Dit zijn
wetenschappelijk onderzoekers wiens onderzoek aansluit bij één
van onze onderzoekslijnen. Zij kunnen van onze kennis en expertise
gebruik maken, en hun publicaties dragen bij aan onze nationale en
internationale academische uitstraling.
Kick Bras, één van onze geassocieerd onderzoekers, presenteerde
op 24 september zijn boek Het bezielde landschap. Spiritualiteit in
de schilderkunst (Middelburg: Skandalon, 2019). Bras zoomt in op het
geschilderde landschap, dat eeuwenlang werd gezien als spiegel van
de ziel en uitdrukking van spirituele waarden. Het is een intrigerend
en rijk geïllustreerd ‘overdenkboek’ geworden dat ons rondleidt in tal
van geschilderde spirituele landschappen: van Caspar David Friedrich
tot William Turner, van Vincent van Gogh tot Anselm Kiefer.
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8. V E RAN T W O O R DI NG

De Wetenschappelijke Advies Raad bestaat uit:
• em. prof. dr. P. J. M. van Tongeren, voorzitter
(Radboud Universiteit, Nijmegen)
• prof. dr. V. Fraeters (Ruusbroecgenootschap,
Universiteit Antwerpen)
• em. prof. dr. J. F. Goud (Universiteit Utrecht)
• prof. dr. P. Van Hecke (KU Leuven)
• prof. dr. L. ten Kate (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht)
• prof. dr. E. J. P. van Loon (Tilburg University)

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van het Titus Brandsma Instituut is in handen van:
• Dr. Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur
• Dr. Marc De Kesel, directeur in- en externe zaken
• Lieneke Lok, hoofd Middelen
Samen zorgen zij voor het dagelijks reilen en zeilen van instituut.
Bestuur
Het bestuur van het TBI bestaat uit zeven leden, waarvan vier
afgevaardigd worden door de Nederlandse Orde der Karmelieten en
drie door de Radboud Universiteit. Het Titus Brandsma Instituut heeft
als mission statement: de academische studie van de spiritualiteit in
het licht van de joodse en christelijke traditie in verleden en heden,
ten dienste van Kerk en samenleving door middel van publicaties,
onderwijs en vorming. Het bestuur bewaakt dat het instituut haar
missie waarmaakt.
Het bestuur Titus Brandsma Instituut bestaat uit:
• prof. mr. C. J. H. Jansen, voorzitter
• drs. B. T. Huitema, CMM, secretaris
• mr. A. I. M. van Berkum, penningmeester
• drs. C. M. van den Heuvel
• J. H. M. Brouns, o.carm.
• drs. M. L. Fisscher-Peters MEd
• em. prof. dr. F. A. Maas
Wetenschappelijke adviesraad (WAR)
De wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert de wetenschappelijk
directeur en de directeur in- en externe zaken op het gebied van
kwaliteitsbewaking van het academisch onderzoek en bewaakt het
vasthouden van het beleid uitgezet in het vigerende wetenschapsplan.
De WAR bestaat uit zes leden, onderzoekers, die allen een – voor het
TBI – relevant vakgebied vertegenwoordigen.

Medewerkers Titus Brandsma Instituut
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