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VOORAF
2018 was een bijzonder jaar voor het Titus Brandsma Instituut. Het instituut vierde zijn
50ste verjaardag. We kunnen terugkijken op een halve eeuw onderzoek en vorming op
het gebied van joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. We hebben onze
verjaardag met trots gevierd.
Hoogtepunt was de driedaagse viering in juni. We startten met een tweedaags
internationaal symposium, georganiseerd in samenwerking met de Oblate School for
Theology uit San Antonio (Texas, US). Dit symposium met als titel ‘Down Town / Down
Soul: Early Modern Mysticism and the Political’, stond geheel in het teken van
maatschappelijke spiritualiteit, één van onze onderzoeksdomeinen.
De derde dag was de publieksdag. Een volle Stevenskerk was in de ochtend getuige
van de presentatie van het boek Titus Brandsma, Spiritualiteit in veertien teksten
(Baarn: Adveniat, 2018), onder redactie van Anne-Marie Bos. In de namiddag werd voor
de gelegenheid een dubbele Titus Brandsma Lezing gehouden: Ad van Liempt sprak
over Titus Brandsma in de oorlog en Désanne van Brederode over de toekomst van
christelijke spiritualiteit.
Het jubeljaar werd nog op een andere manier luister bijgezet. Bij de Reinier Post
Stichting diende het TBI een aanvraag in voor het subsidiëren van een onderzoeksbaan
met als opdracht het schrijven van een intellectuele biografie van Titus Brandsma. De
aanvraag werd gehonoreerd. De opdracht wordt uitgevoerd door Inigo Bocken, daarbij
geassisteerd door een nieuw aangetrokken projectmedewerker, Ineke Cornet.
Grotendeels vrijgesteld van managementtaken, wordt Inigo Bocken in deze voor de
duur van het biografie-project vervangen door Marc De Kesel in de functie van directeur
interne en externe zaken.
Ondertussen ging dit jaar het werken aan onze core business gewoon door. Zowel op
wetenschappelijk gebied als op het gebied van onderwijs en vorming zijn er grote
stappen gezet. We hebben de focus van onze onderzoeksdomeinen aangescherpt door
in het Wetenschapsplan de drie hoofdlijnen van ons onderzoek iets anders te
formuleren. We onderscheiden nu: (1) grondslagenonderzoek, (2) onderzoek naar
religieus leven en (3) onderzoek naar maatschappelijke spiritualiteit (zie infra).
Ook is aan de internationale positionering van het instituut gewerkt. Een delegatie ging
op werkbezoek bij de Oblate School for Theology uit San Antonio (Texas, VS). Naast
het jubileumsymposium werken we met de Oblate School samen aan uitwisseling op
gebied van universitair onderwijs.
In die internationalisering past ook de Radboud Summer School ‘Reading Mystical
Texts’, die we samen met de Faculteit der Filosofie, Theologie en
Religiewetenschappen hebben georganiseerd. De groep van zeven deelnemers van
over de hele wereld was heel positief.
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Tevens hebben de TBI Fellow Meetings aan onze internationalisering bijgedragen. Dit
spoor zal in de verdere jaren gevolgd en zo mogelijk geïntensiveerd worden.
En, last but not least, er is hard gewerkt aan een Europese subsidie-aanvraag
(Erasmus Mundus). Als deze gehonoreerd wordt, zal het TBI samen met vijf andere
instellingen een Master of European Philosophy, Theology and Literature (MEPTL)
kunnen inrichten, speciaal bedoeld voor internationale studenten.
Het vorig jaar gestarte initiatief van de TBI Lectures werd in 2018 voortgezet, en het
plan is dit ook de komende jaren zo te houden. In dezelfde lijn ligt het nieuwe initiatief
van de TBI-Disputatio’s, waarin twee elkaar tegensprekende publicaties aan een
‘dispuut’ worden onderworpen. Voorafgegaan door het dispuut tussen twee scholars,
wordt het publiek actief betrokken en uitgenodigd mee in discussie te gaan. De TBIDisputatio’s die dit jaar werden gehouden, gingen over Zelfloos van Marc De Kesel en
Het begin van de melancholie van Ben Schomakers.
Het instituut bevordert ook de onderlinge discussie tussen de collega’s en daarin speelt
het vorig jaar genomen initiatief van de Certeau Leesgroep nog steeds een voorname
rol. Mede onder stimulans van die groep krijgt de eerste vertaling van een Certeau-boek
ruime aandacht binnen het instituut. Het betreft een vertaling van L’étranger (1969),
ingeleid door Inigo Bocken.
Ook op gebied van onderwijs en vorming heeft het instituut niet stil gezeten. Samen met
de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud
Universiteit is de eenjarige master Spirituality and Mysticism in the Modern Age
ontwikkeld. En naast de Radboud Summer School, past ook de vermelde Erasmus
Mundus-aanvraag die voorziet in het inrichten van een internationale Erasmus Mundus
Master of European Philosophy, Theology and Literature (MEPTL), in onze poging ons
onderwijs van een academische ankerplaats te voorzien. Daarnaast biedt het Titus
Brandsma Instituut onderwijs voor een ruimer publiek. Dit onderwijs kenmerkt zich door
de persoonlijke aanpak die cursisten de methoden en ankerpunten aanreikt om van
binnenuit voeling te krijgen met de eigen geestelijke weg en met het eigen
instrumentarium om anderen te begeleiden op hun geestelijke weg. Dit onderwijs werd
gegeven in modulaire vorm, waarbij het aanbod in op zich staande collegereeksen
wordt gepresenteerd.
De Studieweek Mystiek werd dit jaar al voor de 37e keer georganiseerd. Dit maal
werden persoon en werk van Titus Brandsma belicht door Anne-Marie Bos.
Een andere plek waar we ons gedachtegoed uitdragen aan een groot publiek is de
jaarlijks georganiseerde Nacht van de Mystiek. In 2018 alweer de vierde Nacht, met als
thema Oosters Nabij. Een inkijkje in Oosterse religies, tradities en cultuur. Er waren
lezingen over Rumi, over Hugo Ball (stichter van Dada) en zijn fascinatie voor
Byzantijns christendom, maar ook over de vluchtelingenstroom uit Syrië die, zo legde
de Vlaamse auteur David Dessin uit, voor een groot deel uit christenen bestaat.
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Vleugjes poëzie alsook Armeense en Indonesische muziek maakten de Nacht
compleet.
Het TBI schuwt ook de media niet. Zo wist Thomas Quartier met zijn optredens in den
lande op radio en tv en zijn aanwezigheid op social media een breed publiek aan te
spreken. Ook voor het boek De Moderne Devotie: Spiritualiteit vanaf de late
Middeleeuwen (Zwolle: WBOOKS, 2018), waarvan Rijcklof Hofman hoofdredacteur was
en Wendy Litjens beeldredacteur, was er behoorlijk veel aandacht in pers en media.
Het Titus Brandsma Instituut zou het Titus Brandsma Instituut niet zijn als wij niet nauw
samenwerkten met de Radboud Universiteit, en externe partners als Stichting
Carmelcollege en Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De
samenwerking met die laatste, geconcretiseerd in de aanstelling van Theo van der Zee,
werd dit jaar voor een periode van drie jaar verlengd.
Ook zouden we niet zijn wie we zijn zonder onze betrokken wetenschappelijke en
ondersteunende medewerkers. De stafleden van het TBI vormen samen een
onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van joodse en christelijke mystiek en
spiritualiteit met een grote landelijke en internationale reputatie.
Lees in het jaarverslag dat voor u ligt de verantwoording van de werkzaamheden van
het Titus Brandsma Instituut in het afgelopen jaar.
Hier willen wij ook aan Henk Rutten en Ilja Kramer dank en waardering uitspreken voor
de vele uren werk die zij in de archivering, classificering, verwerking en redactie van alle
gegevens hebben gestoken.
Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur
Marc De Kesel, directeur interne en externe zaken
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
1 Wetenschappelijke activiteiten in 2018, inleiding
1.1 Wetenschapsplan 2017-2021
Substantieel blijft het Wetenschapsplan 2017-2021 ongewijzigd (zie jaarverslag 2017).
Er is wel een formele update gemaakt. De drie onderzoeksvelden waren tot nu toe
geformuleerd als
1. Mystiek/spiritualiteit en moderniteit (projectleider Marc De Kesel)
2. Mystiek/spiritualiteit en religieus leven (projectleider Anne-Marie Bos)
3. Mystiek/spiritualiteit en het maatschappelijk leven (projectleider Herman
Westerink)
De drie onderzoeksvelden zijn vanaf nu als volgt gedefinieerd:
1. Grondslagenonderzoek (projectleider Marc De Kesel)
In dit luik worden de grondslagen van de joodse en christelijke mystieke en
spirituele traditie onderzocht. Zo gaan, bijvoorbeeld, onze historische
onderzoeksprojecten na hoe die grondslagen doorwerken tot in ons (zowel
religieuze als niet-religieuze) moderne zelfverstaan.
2. Religieus leven (projectleider Anne-Marie Bos)
In dit luik wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het religieus
leven en hedendaagse vormen van religieus leven. Gevoed door de mystieke
traditie tekenen zich diverse vormen van religieuze spiritualiteit af die elk
voorwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek. Daarin past ook onderzoek
naar de eigenheid van een Bijbelse spiritualiteit. Speciale aandacht is er
daarbij voor religieuze praktijken, zoals liturgie, schriftlezing en processen van
roeping en vorming.
3. Maatschappelijke spiritualiteit (projectleider Herman Westerink)
In dit luik wordt onderzoek verricht naar de maatschappelijke dimensie van de
spirituele en mystieke traditie, en de impact ervan op het hedendaagse
maatschappelijke, politieke en culturele leven. Tot dat laatste behoort ook de
artes die, al dan niet gewild, doordrongen zijn van de mystieke en spirituele
traditie en om diepgaand cultuurwetenschappelijke onderzoek vragen.
1.2 TBI-Lectures
In 2018 waren er drie TBI-Lectures rond het thema ‘Spiritualiteit en sociaal
engagement in heden en verleden’:
- 10 oktober: Gerrit Steunebrink, Titus Brandsma, een geëngageerd intellectueel
met een wonderlijke pastorale inslag.
- 7 november: Thomas Quartier, Heilige woede.
- 12 december: Willem Marie Speelman, Franciscaanse waarden in de zorg.
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1.3 Studiedagen en andere onderzoeksbijeenkomsten
We noemen hier een vijftal evenementen:
1.3.1 Internationaal symposium Down Town Down Soul: Early Modern Mysticism and the
Political
Dit groot opgezet symposium werd gehouden op 13-14 juni in Huyze Heyendaal,
Nijmegen en past in het kader van het jubileumjaar ‘50 jaar Titus Brandsma
Instituut’.
Sprekers:
-

Bernard McGinn (Chicago), Varieties of Mystical Annihilation in the Seventeenth Century
Gian Ackermans (Nijmegen), The Penitent’s Power: Controversies among Catholics in the
Northern Netherlands c. 1700
Inigo Bocken (Nijmegen), Conjectural Politics: Nicholas of Cusa’s Very Early Modern Mystical
Foundation of Political Consensus
Liesbeth Eugelink (Nijmegen), Mystical Loss of Self in Modern Literature
Jad Hatem (Beirouth), The Role of Mysticism in the Oriental Christians’ Political Strategies
August Higgins (San Antonio, VS), Ralph Waldo Emerson and the Politics of the Natural
Dominiek Hoens (Gent), “Where Then Is the Self?” On Pascal’s Epistemological Critique of
the Ego
Marc De Kesel (Nijmegen), Loving Your Neighbour Purely: Mysticism & Politics in Fénelon
Eduard Kimman (Nijmegen), Money and the Interior Life: the Spirituality of the Procurator or
Treasurer in Early Modern Religious Houses
Cliff Knighten (San Antonio, VS), Incarnation, Anéantissement, and the Formation of the
Modern Self in 17th Century French Spirituality: a Critical Appraisal in Dialogue with Charles
Taylor
Herman Westerink (Nijmegen/Leuven), Jean de Labadie: Mystic – Activist – Politician
François Manga (Nijmegen), The Imaginary Pilgrimage and the Outbreak of the Subjectivity in
the Early Modernity
Theo Witkamp (Amsterdam), The Fractured Self of a Modern Mystic: Christian Wiman’s My
Bright Abyss: Meditation of a Modern Believer
Vasileios Syros (Helsinki), The Self and the Public and Private Aspects of Religion in Early
Modern Jewish Political Thought
Kees Schepers (Antwerpen), Meister Eckhart, a Man for all Creeds?
Wolfgang Schneider (Bernkastel-Kues), Schwenckfeld and Sudermann as Mediators between
Late Medieval Spirituality and Baroque Religiosity

Respondenten:

Ruud Welten (Rotterdam), Huub Welzen (Nijmegen), Charles Caspers (Nijmegen), Marc De
Kesel (Nijmegen), Joost van de Net (Stichting Thomas More), Vladimir Hrabal (Praag), Michel
Dijkstra (Nijmegen), Jonne Hoek (Enschede), Ria van den Brandt (Nijmegen), Gerrit
Steunebrink (Nijmegen), Evert van der Zweerde (Nijmegen)

1.3.2 Lezing door Johannes Hoff (Heythrop College, University of London, UK)
“Iconicity and the Anamorphosis of Social Space. Retrieving Nicholas of Cusa’s
Political Pneumatology”. Georganiseerd in samenwerking met Centre for Catholic
Studies, FTR, Radboud University, Nijmegen.
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1.3.3 TBI-Disputatio
Onder de titel ZELF / ZELFLOOS organiseerde het TBI twee publieke
discussierondes – TBI-Disputationes – over twee elkaar tegensprekende boeken. Uit
Marc De Kesel, Zelfloos: de mystieke afgrond van het moderne Ik (Kok, 2017)
enerzijds en Ben Schomakers, Het begin van de melancholie (Klement, 2018)
anderzijds spreekt telkens een ander beeld van ‘zelf’ en ‘identiteit’ en de rol die
mystiek en spiritualiteit daarin kunnen spelen. Over dit verschil werd twee keer
grondig gediscussieerd door de auteurs zelf en door daartoe uitgenodigde gasten
- 21 maart was waren Johan Goud (Universiteit Utrecht) en Ria van den Brandt
(Radboud Universiteit) te gast.
- 25 april waren Maaike de Haardt (Radboud Universiteit) en Ruud Welten
(Tilburg University / Erasmus Universiteit) te gast.
1.3.4 Expert meeting met Eveline van Buijtenen (25 mei)
“Subversive Christianity”: dit is de titel van het onderzoeksproject waaraan Eveline
van Buijtenen werkt, een project dat ze als subsidie-aanvraag bij het NWO wil
indienen en, eenmaal gehonoreerd, bij het TBI wil uitvoeren. In het werken aan en
uitschrijven van dit onderzoeksproject is binnen het TBI een begeleidingsgroep
opgericht met Herman Westerink, Marc De Kesel en Inigo Bocken. Op deze expert
meeting werd een aantal andere experten uitgenodigd om samen met Eveline over
haar onderzoeksonderwerp en haar project van gedachten te wisselen.
1.3.5 Lectuurseminarie Michel de Certeau, La fable mystique 1: XVIe-XVIIe siècle
Het betreft een leesgroep die leden van de wetenschappelijke staf van het TBI
samenbrengt met andere experts om gezamenlijk theoretische teksten uit ons
onderzoeksveld te lezen en te bediscussiëren.
Het lectuurseminarie is in 2018 begonnen met het lezen van Michel de Certeau, La
fable mystique 1: XVIe-XVIIe siècle (Paris: Gallimard, 1982). De groep bestond uit
tien personen, het lezen vorderde veel trager dan gepland maar was daardoor des te
leerrijker en interessanter. Het boek is niet uit, verre van dat, maar de (zo mogelijk
wat uitgebreide) groep gaat met enthousiasme het volgende jaar verder.

1.4 TBI-leerstoel aan de Cusanus Hochschule Bernkastel-Kues
Sinds 2016 is aan de jonge Cusanus Hochschule te Bernkastel-Kues (D) een
‘Stiftungslehrstuhl’ van het Titus Brandsma Instituut ingericht. Naar de wetgeving van
het Land Rheinland-Pfalz betreft het een gewoon hoogleraarschap. De leerstoel
wordt sinds 2016 bezet door Inigo Bocken. De overeenkomst tussen TBI en de
Cusanus Hochschule voorziet ook samenwerking op het gebied van onderzoek. Het
gaat om een leerstoel voor sociale filosofie, die tot doel heeft relevante vraagstukken
voor maatschappelijke spiritualiteit te behandelen. Aan de leerstoel is in 2017 een
werkgroep ‘spirituele filosofie’samengesteld, die uit stafleden van het TBI en van de
Cusanus Hochschule bestaat. Daarnaast wordt vanuit de leerstoel ook onderwijs
gegeven in het reguliere masterprogramma ‘Philosophie/Konzepte der Spiritualität’.
1.5 TBI Fellow programma
Er vonden in 2018 twee bijeenkomsten van de TBI-fellows plaats:
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1.5.1 TBI Fellow Meeting van 17-18 januari 2018
Met de volgende presentaties:
- Liesbeth Eugelink, “Coleman on Dispossessive language in 18th century literature”
- François Manga (RU), “Two key mystagogical methods used in Jan Pascha’s
Spiritual Pilgrimage”
- Jonne Hoek (Univ. Twente), “The technological paradox: On Karl Jaspers’ concept
of the boundary-situation and on the cyphers of transcendence”
- Eveline van Buijtenen, “Vox populi vox dei? Over populisme en religie”
1.5.2 TBI Fellow Meeting van 15-16 november 2018
Met de volgende presentaties:
- Fryderyk Kwiatkowski (Jagiellonian University, Krakow, PL), The Popularization of
Ancient Gnosticism in Postmodern American Culture
- Marina Sawall (Denkerei, Berlin, DT), Teresa of Avila and the Relation of Humility
and Insight
- François Manga (RU), Presentation of a project on the correspondence between
Léopold Sédar Senghor (president of Senegal 1960-1980) and Cees Bartels, Dutch
Carmelite
- Marc De Kesel (TBI), Why studying mysticism anno 2018?

1.6 Geassocieerd Onderzoekers
De geassocieerd onderzoekers werken aan een project dat specifiek voor en
binnen de kaders van het TBI is opgezet. Bovendien wordt elk van de
geassocieerd onderzoekers gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan het
onderzoek van het instituut.
1. Marinus van den Berg, Historische achtergrond van de werken van Geert Grote
2. Kitty Bouwman, De mystagogische functie van het goddelijk moederschap en
het geestelijk moederschap bij Hildegard van Bingen.
3. Kick Bras, Protestantse mystiek in de Vroegmoderne Tijd.
4. Olaf Fisscher, Spiritualiteit en leiderschap
5. Toine van den Hoogen, Nieuwe vormen van Vincentiaanse spiritualiteit
6. Matthias Laarmann, Mystieke Encyclopedieën in de Vroegmoderne Tijd
(Sandaeus).
7. Peter J. Van Ool, De navolging van Christus – christelijke spiritualiteit in
verleden en heden als bron voor de toekomst.
8. Wolfgang Christian Schneider, Vroegmoderne mystieke bewegingen – de
betekenis van het Piëtisme
9. Gerrit Steunebrink, Mystiek en spiritualiteit tegen de achtergrond van de
Renouveau Catholique
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2 TBI-International
SPIRIN (Spirituality International) is, zoals het woord zegt, het
internationaliseringsproject van het Titus Brandsma Instituut, zowel op het gebied van
onderwijs als dat van onderzoek. Het werd bijna twintig jaar geleden opgezet met het
oog op de opdracht die het Titus Brandsma Instituut heeft binnen een geglobaliseerd
wetenschappelijk landschap. Na een aantal experimenten die in vorige jaarverslagen
besproken zijn, is vorig jaar besloten terug te keren naar de oorspronkelijke intentie van
het SPIRIN-project: het ondersteunen en faciliteren van de internationale netwerken
waarin het Titus Brandsma Instituut op het gebied van onderwijs en onderzoek
werkzaam is.
In het kader van ons internationaal spiritueel netwerkproject (SPIRIN) dienen volgende
initiatieven genomen in 2018 te worden vermeld.
2.1 Erasmus Mundus
Inigo Bocken en Herman Westerink hebben gewerkt aan een Europese aanvraag
bij Erasmus+, het programma van de EU ter ondersteuning van onderwijs,
training, jeugd en sport in Europa, die voorziet in het organiseren van de
Erasmus Mundus Master of European Philosophy, Theology and Literature
(MEPTL), een master die loopt aan zes internationaal met elkaar verbonden
instellingen. In dit geval zijn dat KU.Leuven (België, penvoerder), Thomas
Instituut (Keulen), Radboud Universiteit (Nijmegen), Cusanus Hochschule
(Bernkastel-Kues), Ruusbroecgenootschap (Antwerpen) en ons eigen TBI. Het
betreft een subsidie van anderhalf miljoen euro voor een periode van vier jaar
(plus een voorbereidend jaar). De projectaanvraag is in een eerste ronde positief
geëvalueerd, wat betekent dat er toestemming is gegeven om een definitieve
aanvraag in te dienen in februari 2019.
2.2 Samenwerkingsovereenkomst TBI – Oblate School for Theology, San Antonio
Texas
Begin februari reisden Inigo Bocken en Marc De Kesel naar San Antonio, niet
alleen om er lezingen te geven, maar ook om te zoeken naar concretere vormen
van samenwerking tussen het TBI en de Oblate School for Theology aldaar.
- Besloten werd om actief samen te werken voor het door het TBI geplande
internationaal symposium Down Town / Down Soul, een samenwerking die
erin bestaat met een delegatie uit San Antonio op het congres aanwezig te
zijn, alsook in te staan voor twee lezingen.
- Besloten werd tevens om TBI-stafleden uit te nodigen een “intensive course”
te verzorgen (2 weken 3 uur per dag college) in San Antonio. De eerste door
TBI verzorgde cursus zou in 2019 gehouden worden (in januari of juni).
2.3 Master Cultural Dimensions of Christian Spirituality (TBI-Sant’Anselmo Rome)
Sinds 2014 is het Titus Brandsma Instituut betrokken bij de master Cultural
Dimensions of Christian Spirituality aan de universiteit van de Benedictijnen,
Sant’Anselmo in Rome.
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Het gaat om een jaarlijks aangeboden twee weken durend college-aanbod
waarin namens het TBI Thomas Quartier als coördinator en Inigo Bocken als
gastdocent betrokken zijn.
2.4 Samenwerking Titus Brandsma Instituut – Institute for Spirituality in Asia (ISA),
Manila.
Op 23 januari 2018 bracht Rico Ponce o.carm., de algemeen directeur van ISA,
een bezoek aan het TBI. Van 3 tot 12 april bezocht Sheldon Tabile o.carm., de
wetenschappelijk directeur van ISA en TBI-fellow, ons instituut.
Van 29 juli tot 5 augustus bezocht Anne-Marie Bos Manila. Anne-Marie is
namens ons instituut lid van de IAAB (International Academic Advisory Board)
van ISA en zij nam in deze week deel aan het 18th Spirituality Forum: ‘Listening
tot the youth: discerning the spirit’. Anne-Marie verzorgde samen met een jonge
Amerikaanse studente een ochtendsessie over de jeugd in de seculiere
maatschappij van respectievelijk Nederland en Amerika, en gaf als lid van de
IAAB aan het eind van het Spirituality Forum een slotreflectie. Tevens vond in
deze week de jaarlijkse vergadering van de IAAB plaats, waarin de activiteiten en
het onderzoek van ISA werden besproken.
2.5 Samenwerking Titus Brandsma Instituut – SPIRASA
In 2003 werd in Zuid-Afrika het samenwerkingsverband Spirituality Association
South Africa (SPIRASA) opgericht. Het genootschap beoogt de bevordering van
academisch onderwijs en onderzoek in Zuid-Afrika en samenwerking met andere
onderzoeksinstituten, met name het TBI. Momenteel onderhoudt Huub Welzen
de contacten met Zuid-Afrika. Hij werkt met sommige leden intensief
samen. Vanaf de oprichting is Kees Waaijman honorary president van SPIRASA.
Bij het 15-jarig bestaan in 2019 zal hij de hoofdtoespraak houden en
verschillende universiteiten bezoeken.
2.6 SPIRIN-website
Ongeveer tien jaar geleden richtte het instituut een SPIRIN-website in, ten
behoeve van het internationale wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit.
Deze website is uitgebouwd tot een werkruimte waar, bijvoorbeeld op het gebied
van de psalmen en de werken van Titus Brandsma, door enkele onderzoekers
(voorlopige) resultaten van onderzoek worden gedeeld. De eerste definitieve
resultaten die uit deze onderzoeksruimte voortgevloeid zijn, op het gebied van de
geschriften van Titus Brandsma, zijn in 2018 publiekelijk toegankelijk geworden
door de publicatie van deze geschriften op de nieuwe website
www.titusbrandsmateksten.nl. In de komende jaren zullen meer en meer
resultaten van onderzoek op deze manier toegankelijk worden gemaakt.
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3 Rapportage van de onderzoeksoutput

N.B. Om al te veel versnippering te voorkomen worden alle publicaties bij de eerste
vermelding geplaatst als een onderzoeker onder meerdere onderzoeken valt.
3.1 Grondslagenonderzoek
Marc De Kesel (projectleider)
Project: De impact van de mystieke en spirituele traditie op recente
moderniteitstheorieën
Omvang: 0,25 fte
Verricht onderzoek: Rond Zelfloos. De mystieke afgrond van het moderne Ik, Utrecht:
Kok, 2017 de organisatie van twee TBI-disputatio’s waarin het boek in dispuut
geplaatst werd met het boek van Ben Schomakers, Het begin van de melancholie,
waarin een ander idee over het thema ‘zelf versus zelfloos’ in stelling gebracht werd.
Voorts het schrijven van studies die de Engelse versie van het boek, voorzien voor
volgend jaar, moeten aanvullen. Het betreft een studie over de problematische
plaats van het Ik in het denken van Simone Weil (“The power to say I”; zie
publicaties) en de de herwerking van een eerdere studie over Certeau’s opvatting
over de toekomst van de religie (waarin het christendom in de buurt komt van een
cultuur van de zelfloosheid): “A Drop of Water in the See: Reflections on Michel de
Certeau’s ‘Christian’ Everyday Life Spirituality”.
Omtrent de studie van de vroegmoderne spiritualité een drietal lezingen voor
wetenschappelijke fora in Nijmegen, Antwerpen en Leuven.
Omtrent de studie naar het licht dat de psychoanalytische theorie – met nadruk op de
Lacaniaanse theorie kan werpen gaf onderzoeker een seminar en hij herwerkte een
dertiental eerder geschreven studies over het belang van Freud en Lacan voor de
studie van politiek, cultuur en religie tot een boekvolume dat in 2019 moet
verschijnen.
Wetenschappelijke publicaties
– The documentary Real and the Shoah. Foundations of Science, 23(2), 245-254.
– Spirituality and The Social. Some Reflections on the Basics. Studies in Spirituality, 28,
65-81.
– Les chemins de la vie. Reflexions sur l’idée chrétienne de la vie comme don. In D.
Couture & J.-F. Roussel (Eds.), Théologie de la vie (Terra Nova, Vol. 5)(pp. 107121). Leuven: Peeters, ISBN 9789042935112.
– Kesel, M. d., & Welten, R. (Eds.), Het Godstrauma. Lacan, religie & moderniteit (182
pp.). Amsterdam: Sjibbolet, ISBN 9789491110351
Vakpublicaties
– Grenzeloos. Speling, 70(1), 20-25.
Populariserende publicaties
– Fénelon: een sociaal protret. In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken & T. van
Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 45-63). Berne: Berne
Media, ISBN 9789089722171
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Inigo Bocken
Project : Intellectuele biografie Titus Brandsma (tot 1 mei 0,2 fte Theorievorming
Maatschappelijke spiritualiteit)
Omvang: 0,4 fte
Gepland is een intellectuele biografie van Titus Brandsma waarin de ontwikkeling van
zijn ideeën vanaf zijn vroege periode tot het einde van zijn leven gevolgd zal worden
en dit tegen de achtergrond van de Katholieke Vernieuwing die zich in meerdere
landen van Europa doorzette. Centraal staan thema’s als mystiek, kunst, onderwijs
en journalistiek. Bedoeling is om een portret van Titus Brandsma als intellectueel
neer te zetten, als hoogleraar, als karmeliet en als publieke gestalte.
Wetenschappelijke publicaties
– Cusanus en de islam. Het utopisch pragmatisme van de 15de eeuw. In D. Praet & J.
Nelis (Eds.), Islam & Christendom (pp. 233-250). Brussel: VUB Press, ISBN
9789057187223.
– Jan van Eyck and the Active Mysticism of the Devotio Moderna. In L. Nelstrop & H.
Appleton (Eds.), Art and Mysticism. Interfaces in the Medieval and Modern
Period (pp. 89-103). New York: Routledge, ISBN 9781138718388.
Vakpublicaties
– Visuele contemplatie. Nicolaus Cusanus en zijn benedictijnse correctie. De kovel.
Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 11(55), 72-80.
– Levende woonplaats van God te worden. Titus Brandsma over de betekenis van
godsbeelden en de moderne cultuur. In A.-M. Bos (Ed.), Titus Brandsma:
Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (pp. 15-22). Baarn: Adveniat, ISBN
9789492093714.
Populariserende publicaties
– Westerink, H., Bocken, I., Hoogen, A. van den, & Knippenberg, T. van (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (224 pp.). Heeswijk: Berne media, ISBN
9789089722171.
– Portretten van sociale spiritualiteit. In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken &
T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 7-13).
Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
– Spiritualiteit van het Gemene Leven - De Moderne Devotie als sociale spiritualiteit? In
H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 14-29). Heeswijk-Dinther: Berne Media,
ISBN 9789089722171.
– Placide Tempels en de filosofie van de Bantoe. Spiritualiteit voorbij culturele grenzen.
In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 80-92). Heeswijk: Berne Media, ISBN
9789089722171.
– Actief verzet en/of contemplatieve poëzie: de sociale spiritualiteit van Daniel Berrigan.
In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 132-148). Heeswijk-Dinther: Berne Media,
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ISBN 9789089722171.
– Nawoord. Naar een Magna carta van sociale spiritualiteit. In H. Westerink, T. van den
Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale
spiritualiteit (pp. 191-220). Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
Ineke Cornet
Project : Intellectuele biografie Titus Brandsma
Omvang: 0,4 fte
Onderzoeker ondersteunt Inigo Bockens intellectuele biografie van Titus Brandsma
waarin de ontwikkeling van zijn ideeën vanaf zijn vroege periode tot het einde van
zijn leven gevolgd zal worden en dit tegen de achtergrond van de Katholieke
Vernieuwing die zich in meerdere landen van Europa doorzette. Centraal staan
thema’s als mystiek, kunst, onderwijs en journalistiek. Bedoeling is om een portret
van Titus Brandsma als intellectueel neer te zetten, als hoogleraar, als karmeliet en
als publieke gestalte. Onderzoeker werkt zowel op secundaire literatuur alsook
primaire bronnen (publicaties en ongepubliceerde werken uit de Titus Brandsma
archieven).
Wetenschappelijke publicaties
– The Arnhem Mystical Sermons. Preaching Liturgical Mysticism in the Context of
Catholic Reform (Brill's Series in Church History, Vol. 77)(X, 399 pp.). Leiden:
Brill, ISBN 9789004376113.
Rijcklof Hofman
Project: Opera Omnia van Geert Grote en de Devotio Moderna
Omvang: 0,6 fte
Verricht onderzoek: In 2018 heeft de onderzoeker veel tijd geïnvesteerd in de
totstandkoming van een rijk geïllustreerde boekpublicatie voor een algemeen publiek:
De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen.
Daarnaast heeft hij een volledig nieuwe inleiding geschreven voor Devotio.
Individualization of religious practices in Western European Christianity (Proceedings
van een internationaal congres, georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut, de
Radboud Universiteit Nijmegen, en de Universiteit Groningen); ook de eindredactie
van deze bundel was goeddeels zijn verantwoordelijkheid. Publicatie van deze
bundel is voor 2019 voorzien bij Uitgeverij Brepols.
Tenslotte heeft hij verder gewerkt aan de collatie van handschriften en de constitutie
van vier verschillende apparaten ten behoeve de teksteditie van Gerardi Magni
Opera Omnia, Pars V.2. Iohannis Rusbrochii De septem gradibus diuini amoris et
Speculum salutis eterne Gerardique Wevel De duodecim uirtutibus Gerardo Magno
interprete (publicatie voorzien voor 2021). In deze uitgave is een novum voorzien
voor de geschiedenis van de gerenommeerde serie Corpus Christianorum: een
‘apparatus comparatiuus’, waarin Grote’s Latijnse doeltekst woord voor woord wordt
vergeleken met de Middelnederlandse bronteksten.
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Wetenschappelijke publicaties
– The recipient(s) of Geert Grote’s Letters 15, 27 and 85. Ons Geestelijk Erf, 88(2-4),
124-149.
Vakpublicaties
– Hofman, R., & Dlabacová, A. (Eds.) De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur
vanaf de late Middeleeuwen. (272 pp.). Zwolle: WBOOKS, ISBN
9789462582958.
– (i.s.m. Anna Dlabačová en Koen Goudriaan), ‘Wat is de Moderne Devotie?’ (§ 1);
(i.s.m. Anna Dlabačová), ‘Hoe past de Moderne Devotie in de laatmiddeleeuwse
Nederlanden?’ (§ 2); ((i.s.m. Anna Dlabačová), ‘Leeswijzer’ (§ 5); ‘Geert Grotes
religieuze vernieuwing’ (§ 7); ‘Johan Cele: Zwolse schoolmeester en vriend van
Geert Grote’ (§ 8); ‘Bed and breakfast voor scholieren’ (§ 15); ‘Alle katten moeten
een pak rammel krijgen!’ (§ 16); (i.s.m. John van Engen). In R. Hofman & A.
Dlabacová (Eds.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late
Middeleeuwen (pp. 12-19; 24-25; 30-33; 54-59; 174-175; 194-195). WBOOKS,
ISBN 9789462582958.
Popularisende publicaties
– (samen met Charles Caspers) Ständige Sehnsucht und felsenfestes Vertrauen. Die
Spiritualität des Thomas von Kempen. In A. Janssen & anderen (Eds.), [Thomas
a Kempis] Hemerken. Das Magazin das inspiriert (pp. 46-47). Kempen: ThomasStiftung Kiefer.
3.2 Religieus leven
Anne-Marie Bos (projectleider)
Project: Teksteditie van de werken van Titus Brandsma
Omvang: 0,5 fte
Verricht onderzoek: Dit werkjaar is extra tijd gestoken in dit project. Een eerste boek is
gepubliceerd met teksten van Titus Brandsma, becommentarieerd door verschillende
wetenschappers. Een aantal van deze teksten zijn in dit werkjaar – in samenwerking
met Susan Verkerk – in het Engels vertaald om ze voor een internationaal publiek
leesbaar te maken. Er is een nieuwe website gebouwd waarop maandelijks nieuwe
teksten van Titus Brandsma geplaatst worden en tevens enkele vertalingen en
commentaren. Daarnaast zijn in dit werkjaar weer nieuwe teksten op Spirin geplaatst
en is een aantal van deze teksten bestudeerd ten behoeve van lezingen, artikelen en
de studieweek Mystiek.
Geplande output: Het editieproject is gestart in 2014 en verwacht wordt dat in 2040 de
meeste teksten gedigitaliseerd zullen zijn. Het project wordt geleid door onderzoeker.
Ter ondersteuning en advies is een adviescommissie ingesteld. Deze bestaat uit drie
medewerkers van het Titus Brandsma Instituut: Charles Caspers (voorzitter), Edison
Tinambunan en Kees Waaijman.
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Project: Psalmen
Omvang: 0,05 fte
Verricht onderzoek: Het project sluit aan bij het project Psalmen en getijden van Ad de
Keyzer en Kees Waaijman. In dit jaar is studie verricht naar zeven psalmen met het
oog op het geven van colleges, cursussen en vormingsactiviteiten.
Vakpublicaties
– Bos, A.-M. (Ed.) Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten. (255 pp.).
Baarn: Adveniat, ISBN 9789492093714.
– Inleiding. In A.-M. Bos (Ed.), Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten
(pp. 9-13). Baarn: Adveniat, ISBN 9789492093714.
– Titus Brandsma en de Heilig Hartdevotie. In A.-M. Bos (Ed.), Titus Brandsma.
Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (pp. 158-165). Baarn: Adveniat, ISBN
9789492093714.
Popularisende publicaties
– Uit ons kunstbezit. Bespreking schilderij Jaap Min "Laatste Avondmaal". Achter de
Karmel, 30(1), 16-17.
– Uit ons kunstbezit. Bespreking schilderij "Laatste Oordeel". Achter de Karmel, 30(2),
14-15.
– Uit ons kunstbezit. Bespreking muurschildering St. Jozef Nijmegen. Achter de Karmel,
30(3), 12-13.
– Uit ons kunstbezit. Bespreking Mariabeeld Jac Maris, klooster Zenderen. Achter de
Karmel, 30(4), 16-17.
– Uit ons kunstbezit. Bespreking houtsnijwerk H. Familie klooster Boxmeer. Achter de
Karmel, 30(5), 14-15.
– Een wereldwijde familie. Interview met Fridse Mobach, Maarten de Veth en AnneMarie Bos door Suzanne Visser, Carmel Magazine, 15(38), 18-21.
– Vorming van het verstand én van de persoon. Korte reflectie bij het artikel ‘Kennis is
maar de helft’. Interview door Suzanne Visser, Carmel Magazine 15(39), 21.
– Kleine voorbeelden met een grote betekenis. Korte reflectie bij het artikel ‘School met
de S van samen’. Interview door Suzanne Visser, Carmel Magazine 15(40), 20.
– Heilig worden in acht stappen (Goed op weg: Titus Brandsma). Interview door K.
Lambeets, Vox 18(3), 30-31, Special: Geloof of weten, 6 december.
Boekbesprekingen
– M. de Souza a.o. (Eds.), Spirituality across Disciplines. Research and Practice,
Dordrecht, Springer 2016, XVII, 352 pp., ISBN 9783319313788. Tijdschrift voor
Theologie, 58(1), 104.
Charles Caspers
Project: Capita uit de geschiedenis van het religieus leven
Omvang: 0,9 fte
Verricht onderzoek: In 2018 is gewerkt aan een congregatiegeschiedenis en zijn enkele
studies gepubliceerd. Daarnaast zijn enkele presentaties gegeven over de betekenis
van de Moderne Devotie voor het religieus leven.
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Geplande output: uitgave van het boek congregatiegeschiedenis medio 2020.
Wetenschappelijke publicaties
– Geert Grote und sein Ruf als Malleus haereticorum. Archa verbi, 15, 143-161.
Vakpublicaties
– Parijse kanseliers op de bres, (§ 22); Hemel, hel, of vagevuur, (§ 25); Gevonden met
Gods hulp: Agnietenberg bij Zwolle, (§ 46); Hét voorbeeld van de Moderne
Devoot: Thomas van Kempen’, (§ 47); Wereldliteratuur die kippenvel bezorgt, (§
48); Op pelgrimstocht binnen de kloostermuren, (§ 55); Liduina: de maagd van
Schiedam, (§ 76); Een vermeende voorloper van de Reformatie, (§ 81). In A.
Dlabačová & R. Hofman (Eds.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur
vanaf de Late Middeleeuwen (pp. 70-71; 80-81; 128-129; 130-131; 132-133; 148149; 200-201; 210-211). Zwolle: WBOOKS, ISBN 9789462582958.
– De miraculeuze communie van Liduina van Schiedam. In A.-M. Bos (Ed.), Titus
Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (pp. [85,] 92-97). Baarn:
Adveniat, ISBN 9789492093714.
Popularisende publicaties
– Java en Oost-Timor, impressies van een historicus. De Heeriaan, 47(1), 8-11.
– Liduina, die Jungfrau von Schiedam. Das legendäre Dasein einer lebenden Heiligen.
In A. Janssen & anderen (Eds.), [Thomas a Kempis] Hemerken. Das Magazin
das inspiriert (pp. 102-103). Kempen: Thomas-Stiftung Kiefer.
– Agnietenberg. Das Kloster, in dem Thomas die Nachfolge schrieb. In A. Janssen &
anderen (Eds.), [Thomas a Kempis] Hemerken. Das Magazin das inspiriert (pp.
22-23). Kempen: Thomas-Stiftung Kiefer.
– (samen met Rijcklof Hofman) Ständige Sehnsucht und felsenfestes Vertrauen. Die
Spiritualität des Thomas von Kempen. In A. Janssen & anderen (Eds.), [Thomas
a Kempis] Hemerken. Das Magazin das inspiriert (pp. 46-47). Kempen: ThomasStiftung Kiefer.
– Als de kerstboodschap word gekaapt. Verdieping onder de kerstboom. Radboud
Magazine, december 2018, 38.
Boekbesprekingen
– Philippe Desmette & Philippe Martin (Eds.), Orare aut laborare? Fêtes de précepte et
jours chômés du Moyen Âge au XIXe siècle. Villeneuve d’Ascq 2017 Trajecta
portal, 2018-01-18.
– Antón M. Pazos (Ed.), Redefining Pilgrimage. New Perspectives on Historical and
Contemporary Pilgrimages. Farnham 2014. Revue d’histoire ecclésiastique, 113,
413-414.
– Annette Heere, Het verhaal van ‘de Nonnen van Vught’. Vught 2017. Noordbrabants
historisch jaarboek, 35, 237-240.
– Ria Schoenmakers van Osch & Wim Weren (Eds.), 50 jaar levenskerk. Een spirituele
proeftuin Oisterwijk 2016. Noordbrabants historisch jaarboek 35, 246-247.
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Pierre Humblet
Project: De spiritualiteit van het religieus leven
Omvang: 0,8 fte (het betreft een samenwerkingsproject tussen de Konferentie
Nederlandse Religieuzen en het Titus Brandsma Instituut, waarvan 0,5 fte ten laste
van de KNR en 0,3 fte ten laste van het instituut).
Verricht onderzoek: Net als voorgaande jaren stond binnen dit project de opbouw van
het Huis van de Roeping centraal, als instrument voor de begeleiding van personen
met vragen rond hun roeping. Aandacht ging daarbij vooral uit naar het opbouwen
van (1) een netwerk van begeleiders en vormingsverantwoordelijken en (2) een
netwerk van relaties met religieuze instituten die geroepenen een plek willen en
kunnen bieden. Gericht op deze twee netwerken werden twee bijeenkomsten van het
Atelier Huis van de Roeping georganiseerd, rond thema’s op het terein van Human
Formation.
Participerend onderzoek, begeleiding van zoekenden en beleidsontwikkeling zijn in
dit verband nauw verweven.
Door de actualiteit van de Mondiale Bisschoppensynode van 2018 over Jongeren,
hun geloof en de onderscheiding van de roeping, werd dit thema in de loop van 2017
ook steeds meer een punt van aandacht van dit project. Dat zal ook in 2018
voortduren.
In het verslagjaar is op al deze punten nauw samengewerkt met Esther van de Vate
o.carm, die in 2017 gedurende vijf maanden dit project mee ondersteunde, als
projectmedewerkster in KNR-verband.
Vakpublicaties
– We houden u in de peiling. KNR-Bulletin - Tijdschrift van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen, 21(2), 10-13.
– Inzicht in aanwas – Intern rapport over Religieuze Instituten met novicen, intredingen
en jonge religieuzen (Dataverwerking, presentatie en analyse van recente
gegevens over groei en afname van het aantal religieuzen t.b.v. de Commissie
Toekomst Religieus Leven van de KNR.).
– Uitgepeild voor u (Dataverwerking, presentatie en analyse van recente gegevens over
groei en afname van het aantal religieuzen t.b.v. de Commissie Toekomst
Religieus Leven van de KNR.).
Ad de Keyzer
Project: Psalmen en getijden, in samenwerking met Kees Waaijman
Omvang: 0,1 fte
Verricht onderzoek: Samen met Kees Waaijman werkt onderzoeker aan de uitgave van
150 Psalmvieringen, waarvan er jaarlijks 10 verschijnen. Zij zijn met de vijfde
jaargang bezig. Daarnaast verzorgen zij in de cursus van 10 jaarlijkse bijeenkomsten
Biddend Leven het onderdeel liturgische spiritualiteit. Daarvoor verschijnt elk jaar een
brochure in een serie die de titel draagt Voor wiens gelaat ik sta. De vierde brochure
is inmiddels verschenen.
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Vakpublicaties
– Nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. De rol van ‘tijd’ en ‘eeuwigheid’ binnen de
liturgie. Herademing, 26(101), 22-26.
– ‘’t Is of zij niets meer te zeggen of te vragen hebben…’. Overwegingen bij Titus
Brandsma’s beschrijving van het Marialof. In A.-M. Bos (Ed.), Titus Brandsma.
Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten. (pp. 167-171, 172-179). Baarn: Adveniat,
ISBN 9789492093714.
Populariserende publicaties
– Als het volk de mis doet. Mariënburg Magazine, 35(3), 14-16.
Thomas Quartier
Project: Monastieke spiritualiteit als kritische spiritualiteit (project loopt in samenwerking
met de abdij van Doetinchem)
Omvang: 0,1 fte
Verricht onderzoek: Monastiek leven kent een eigen maatschappelijke relevantie die
zich niet laat afmeten aan het effect maar eerder doelt op een contemplatieve ruimte
waarin houdingen als bijvoorbeeld pacifisme beoefend kunnen worden. Actie kan
zich ook ín de contemplatie voltrekken. Binnen dit project wordt vanuit belangrijke
auteurs binnen de monastieke theologie, vooral Jean Leclercq en Thomas Merton,
gekeken naar mogelijke interpretaties van de kritische functie van monastieke
spiritualiteit. Verder worden ’collegiale interviews’ met monniken en monialen uit
verschillende landen gehouden.
Project: Actieve congregaties op zoek naar een nieuwe bestemming (samen met Inigo
Bocken)
Omvang: 0,05 fte
Verricht onderzoek: Wat is de toekomst van de vele actieve congregaties in Nederland?
Door de hoge leeftijd van de meeste leden staan zij voor de uitdaging om nieuwe
structuren en vormen te vinden hoe ze hun spiritualiteit door kunnen geven. Wat
betekent een goede zorg voor oudere leden? Op welke wijze kunnen leken betrokken
zijn bij de congregaties? Wat gebeurt met gebouwen en andere erfenissen? Door
’consultatief onderzoek’ ondersteunen we de congregaties. We geven conferenties
en houden interviews, en daardoor ontstaat een dialogisch proces dat nieuwe
inzichten oplevert.
Project: Liturgische theologie
Omvang: 0,05 fte
Verricht onderzoek: Liturgische theologie gebeurt niet op je werkkamer maar in de
koorbanken. Dit inzicht wordt spiritueel vormgegeven door een viering van de liturgie
die een van de pilaren van de spiritualiteit is. Maar wat zijn de bestanddelen van
deze liturgie? In dit project wordt vooral gekeken naar de vorm van de liturgie en de
houding die eraan ten grondslag ligt. We kijken naar het getijdengebed en het
liturgische zingen. Vanuit theologische reflecties gaan we ervaringen van deelnemers
van liturgische vieringen met verschillende empirische methodes verkennen.
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Wetenschappelijke publicaties
– Heilige Wut. Mönch sein heißt radikal sein (208 pp.). Freiburg i.Br.: Herder Verlag,
ISBN 9783451379871.
– Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze (196 pp.). Baarn: Adveniat, ISBN
9789492093837.
– Herinnering en hoop in monastieke stervensverhalen. NTT Journal for Theology and
the Study of Religion, 72(4), 301-318.
– Requiem – Resonanzen katholischer Totenliturgie in Vergangenheit und Gegenwart.
Yearbook for Ritual and Liturgical Studies, 34, 32-53.
– Stille und Protestlied für den Frieden. Begegnungen mit Thomas Merton & Joan Baez.
Erbe und Auftrag. Monastische Welt, 94(4), 452-460.
– Stabilität - Gemeinschaft - Liturgie? Aufbruch und Bruch in einer niederländischen
Abtei 1968. In S. Holzbrecher, J. Knop & B. Kranemann (Eds.), Revolte in der
Kirche? Das Jahr 1968 und seine Folgen (pp. 336-349). Freiburg: Herder, ISBN
9783451380655.
Vakpublicaties
– ‘Müßiggang ist der Seele Feind‘. Was Fleiß in der Benediktsregel für uns bedeuten
kann. Magnificat, 7(2018), 356-359.
– ’U gewijd zij stilte en lofzang’. Harmonie in het monastieke gebed. De Kovel.
Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 52, 40-51.
– De weg is het doel. Een klassieke leefregel. Speling. Tijdschrift voor Bezinning, 70(2),
59-64.
– Een lied van liefde, dood en leven. Verkenningen van lichaam en geest in het spoor
van Thomas Merton en Joan Baez. De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor
Vlaanderen en Nederland, 54, 58-71.
– Het gevecht met de ascese. Het lenteoffer van Martha Argerich. De Kovel. Monastiek
Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 52, 72-75.
– Hoop vanuit de kern. Een monastieke dialoog met chansonnier Stef Bos. De Kovel.
Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 53, 48-59.
– Liturgie van de schepping. Over bloemen en gebed. De Kovel. Monastiek Tijdschrift
voor Vlaanderen en Nederland, 52, 52-57.
– Noorse geschiedenis herleeft. Runen en rituelen van de folkgroep Wardruna. De
Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 51, 100-105.
– Profetische stem en vernieuwende kracht. De betekenis van Thomas Merton voor
deze wereld. De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 55,
93-98.
– Radikale Offenheit im liturgischen Gebet. Ordenskorrespondez. Zeitschrift für Fragen
des Ordenslebens, 59(4), 397-404.
– Wat als God een van ons zou zijn? Joan Osborne over spiritualiteit, zang en Bob
Dylan. De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 54, 85-89.
– Weerklank van tijd en eeuwigheid. Liturgische zang in het aangezicht van de dood.
Tijdschrift voor Gregoriaans, 41(4), 110-120.
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Populariserende publicaties
– Kloostermensen (207 pp.). Baarn: Adveniat, ISBN 9789492093400.
– Zinzoekers. Dialogen over religie tussen Oost en West (200 pp.). Heeswijk:
Bernemedia, ISBN 9789089722782.
Loet Swart
Project: Mystieke literatuur
Omvang: 0,2 fte
Verricht onderzoek: in het verslagjaar heeft de onderzoeker zich vier maanden
beziggehouden met het visioenenboek van Julian van Norwich (‘Long text’) en de
overige tijd met het Geestelijk Hooglied (gedicht, A-commentaar en B-commentaar)
van Jan van het Kruis, ten behoeve van een publicatie en de Studieweek Mystiek
2019.
Edison Tinambunan
Project: Corpus Constitutionum Carmelitarum
Omvang: 0,2 fte
Verricht onderzoek: gewerkt is aan de kritische editie van alle Karmelitaanse
Constituties vanaf het begin in 1281 (de eerste Constituties) tot 1995 (de laatste
Constituties). De uitgave zal uit vijf delen bestaan. De Constituties vormen de
belangrijkste bron voor de (spirititualiteits)geschiedenis van de Karmelorde. Het
vooronderzoek werd vanaf 2008 tot medio 2010 in Rome verricht. Er is in 2018 hard
gewerkt aan het vijfde en laatste deel dat Constituties bevat van alle Karmelitaanse
hervormingsbewegingen die (nog) onder het gezag van de prior-generaal van de
karmelorde vielen.
Project: Geschiedenis van de Karmel in Flores, Indonesië
Omvang: 0,1 fte
Verricht onderzoek: Er is in 2018 gewerkt aan een boek over de geschiedenis van de
Karmel in Flores (in het oosten van Indonesië) die in het jaar 2019 zijn 50-jarig
bestaan zal vieren.
Wetenschappelijke publicaties
– Prophetesses Maximilla and Priscilla Women’s Heresies in the Patristic Period. Studia
Philosophica et Theologica. Open Journal System (OJS), 18(1), 17-26.
– Gerakan Reformasi Protestantisme dalam Sejarah Gereja Katolik. Studia
Philosophica et Theologica. Open Journal System (OJS), 17(2), 99-126.
Vakpublicaties
– Syahadat. Liturgi Sumber dan Puncak Kehidupan, 29(3), 42-43.
– Kristus Anak Domba Paskah: Khotbah Melitus dari Sardi. Liturgi Sumber dan Puncak
Kehidupan, 29(2), 30-32.
– Apa Perlu Ziarah? Liturgi Sumber dan Puncak Kehidupan, 29(1), 29-31.
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– Kelahiran Katekese. In R. Manik, A. Saptowidodo & A. Budianto (Eds.), Pembaharuan
Gereja Melalui Katekese: Superfisialisme, Aktivisme, Fundamentalisme dan
Spiritualisme Tantangan Katekese Dewasa Ini (Seri Filsafat Teologi Widya
Sasana, ISSN 14119005, Vol. 28 no seri 27)(pp. 57-71). Malang: STFT Widya
Sasana,
– Tinambunan, E. (Ed.), Pejuang Keadilan (Mendaki Gunung Karmel, Vol. 2)(288 pp.).
Malang (Indonesia): Karmelindo, ISBN 9789793725963.
Kees Waaijman
Project: Psalmen en getijden
Omvang: 0,75 fte
Verricht onderzoek: Het onderzoek naar de spiritualiteit van de Psalmen als kern van
het getijdengebed speelt zich af in de driehoek Bijbel-liturgie-spiritualiteit. Na De
getijden vanuit spiritualiteit gezien (2015) en de publicatie De getijden als spirituele
rite (2016) werd het theoretisch kader vanuit het denken van Titus Brandsma
ontworpen. Een tweede krachtlijn werd uitgewerkt en mondde uit in de publicatie
Verinnering. Bovendien werden dit jaar opnieuw tien psalmen onderzocht, vertaald
en geschikt gemaakt voor publicatie in Psalmvieringen (in samenwerking met Ad de
Keyzer).
Geplande output: Voor 2019 staat het onderzoek naar de relatie tussen ‘actieve
contemplatie’ en ‘liefde voor de eenzaamheid’ als krachtlijn van het theoretisch kader
centraal, uitmondend in een afzonderlijke publicatie. Opnieuw zijn tien psalmen in
voorbereiding.
Wetenschappelijke publicaties
– Het Psalter als meerstemmig Thora. HTS Teologiese Studies/ Theological Studies,
74(3), a4970.
Vakpublicaties
– Verinnering (Voor Wiens Gelaat Ik Sta, Vol. 4)(57 pp.). Nijmegen: Titus Brandsma
Memorial.
– Psalmen. Liederen in de marge. Speling, 70(1), 72-78.
– Ruimte uitsparen – om het leven. Speling, 70(2), 70-76.
– Wijs mij jouw weg. Speling, 70(3), 60-65.
– Een nieuw volk, geboren in ballingschap. Speling, 70(4), 75-79.
– Kekudusan dalam hidup karmel [Holiness in our Carmelite life]. In E. Tinambunan
(Ed.), Pejuang keadilan (pp. 120-287). Malang (Indonesia): Karmelindo, ISBN
9789798346088.
Populariserende publicaties
– Stop het in je rugzak. In F. Soepboer, S. Goossens & H. v. Veen (Eds.),
Hartverwarmend: Oorspronkelijke verhalen en gedichten uit Carmelscholen (pp.
34-35). [Hengelo]: Stichting Carmelcollege.
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Boekbesprekingen
– S. Greidanus, Preaching Christ from the Psalms: Foundations for Expository Sermons
in the Christian Year, Grand Rapids, Eerdmans, 2016. Tijdschrift voor Theologie,
58(1), 103.
Huub Welzen
Project: Spiritualiteit van het Nieuwe Testament
Omvang: 0,55 fte
Verricht onderzoek: De onderzoeker heeft zijn boek over Bijbelse spiritualiteit afgerond.
Hij heeft verder gewerkt aan een boek Het Nieuwe Testament. Inleiding, methoden,
spiritualiteit, en aan een boek met nieuwe oefeningen in Bijbelse spiritualiteit. Hij
heeft aan de hand van enkele artikelen van Titus Brandsma een studie gemaakt van
diens Bijbelse hermeneutiek.
Wetenschappelijke publicaties
– The Revelatory Text and the prologue of the Gospel of Luke. HTS Teologiese
Studies/ Theological Studies, 74(3), a4967.
Vakpublicaties
– Religious life in a secularized society. Carmel in the World, 57(1), 60-62.
– Jan Pelgrim Pullen.. Lezen met het oog op de Godsverbondenheid. In A.-M. Bos
(Ed.), Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (pp. 53-57). Baarn:
Adveniat, ISBN 9789492093714.
3.3 Maatschappelijke spiritualiteit
Herman Westerink (projectleider)
Project: Maatschappelijke spiritualiteit
Omvang: 0,45 fte
Verricht onderzoek: In het jaar 2018 is het project Maatschappelijke spiritualiteit verder
ontwikkeld op de ingeslagen wegen van de jaren hiervoor. Vanuit bestaande
samenwerkingen (Vincent de Paul Center, KSGV, faculteit FTR) en internationale
partners (RaT platform Wenen, KU Leuven, Cusanus Hochschule Kues, e.a.) is de
lijn van onderzoek naar en onderwijs over kritische spiritualiteit verder doorgetrokken
in projecten rond sociale spiritualiteit (bundel gepubliceerd in 2018), mystiek en
politiek (bundel die verschijnt in het voorjaar van 2019) en een te initiëren
internationale master mystiek (Erasmus Mundus project). Daarnaast zijn er tal van
publieksactiviteiten geweest. Tenslotte zijn de eerste exploraties gestart van een
nieuw onderzoeksthema: ascese en de zorg voor het zelf. Dit project heeft al
geresulteerd in een aantal publicaties en in een in april 2019 te verschijnen
monografie over ascese en zorg voor het zelf in het werk van Michel Foucault. En
dan is er nog een onderzoeksproject ingediend bij NWO (Open competitie):
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Spirituality as Practice of Care of the Self – Overcoming the Religion-Secularization
Divide. Het doel van dit onderzoeksproject was het ontwikkelen van een theorie van
spiritualiteit als praktijk, en daarmee een theorie die spiritualiteit niet benadert vanuit
de tegenstelling religie-secularisatie, zoals wel vaak in de hedendaagse literatuur
gebeurt. Deze theorie van spiritualiteit als praktijk wordt ontwikkeld vanuit een
literatuurstudie, waarin het werk van Foucault en Certeau centraal staat.
Wetenschappelijke publicaties
– Het moderne subject, de absolute God en de barsten in de symbolische orde. In M.
De Kesel & R. Welten (Eds.), Het godstrauma. Lacan, religie & moderniteit (pp.
127-156). Amsterdam: Sjibbolet, ISBN 9789491110351.
– The Abyss of Meaning. Paul Tillich’s views of the Demonic and the Pathological in
cultural historical Perspective. In C. Danz & W. Schüßler (Eds.), Das
Dämonische. Kontextuelle Studien zu einer Schlüsselkategorie Paul Tillichs
(Tillich Research; 15, Vol. (pp. 203-225). Berlin/New York: De Gruyter, ISBN
9783110568639.
Vakpublicaties
– De zorg voor de ziel. Een beschouwing over ‘geloven’ en ‘geloof’ in een tijd van
religieuze transformatie. Psyche en Geloof, 29(1), 27-34.
– Verlangen, spiritualiteit en kritiek. Wko Bulletin, 96(januari), 10-12.
– Psychoanalytische perspectieven op de act van vereren. In J. Geldhof & D. Vollebregt
(Eds.), Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt.
Over liturgie en de verering van God (pp. 143-151). Antwerpen: Halewijn, ISBN
9789085284826.
Populariserende publicaties
– Westerink, H., Bocken, I., Hoogen, A. van den, & Knippenberg, T. van (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (224 pp.). Heeswijk: Berne media, ISBN
9789089722171.
– Portretten van sociale spiritualiteit. In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken &
T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 7-13).
Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
– Friedrich Schleiermacher en de ‘gezelligheid’. Het vrije gesprek als basis voor een
open en tolerante gemeenschap. In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken
& T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 64-79).
Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
– Placide Tempels en de filosofie van de Bantoe. Spiritualiteit voorbij culturele grenzen.
In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 80-92). Heeswijk: Berne Media, ISBN
9789089722171.
– Nawoord. Naar een Magna carta van sociale spiritualiteit. In H. Westerink, T. van den
Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale
spiritualiteit (pp. 191-220). Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
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Boekbesprekingen
– Narcissist Universalism. A Psychoanalytic Reading of Paul's Epistles / I. Benyamini.
London: Bloomsbury, 2014. ISBN 9780567123930. Louvain Studies, 41, 93-94.
– The Debt of the Living. Ascesis and Capitalism / E. Stimilli. New York: SUNY Press,
2017. ISBN 978-1438464152. NTT Journal for Theology and the Study of
Religion, 72(2), 201-202.
Anne-Marie Bos
Project: Bezielde Professionaliteit (Stichting Carmelcollege)
Omvang: 0,05 fte
Verricht onderzoek: Het project maakt deel uit van het onderzoekscluster
Mystiek/spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving: Maatschappelijke
spiritualiteit.
Er zijn in dit werkjaar verschillende gesprekken gevoerd met bestuursleden en
stafmedewerkers van de Stichting en er is een bijdrage geleverd aan een reeks
publicaties in Carmel Magazine. Dit alles heeft geleid tot de opdracht om een
publicatie te verzorgen over Carmel en Karmel ten behoeve van (nieuwe)
medewerkers van de Stichting.
Project: Spirituality and Art
Omvang: 0,05 fte
Verricht onderzoek: Het onderzoek sluit aan bij het project mystiek/spiritualiteit en
moderne beeldende kunst van Marc De Kesel. Er zijn in dit werkjaar een aantal
publicaties geschreven en er zijn inleidingen gegeven waarvoor verschillende nieuwe
paradigma’s zijn uitgewerkt.
Marc De Kesel
Project: Mystiek/Spiritualiteit en Moderne Beeldende Kunst
Omvang: 0,3 fte
Verricht onderzoek: Het onderzoek in 2018 betrof onder meer de (mede)organisatie
en/of deelname aan enkele wetenschappelijke congressen, zoals de organisatie, in
samenwerking met Figura Divina, van de studiedag “Pijnlijk Mooi: over kunst, religie
en lijden”, 19 april 2018, in het Museum de Pont in Tilburg. Onderzoeker gaf voorts
een cursusweek in het Centre Erasme (in Saint-Etienne-des-Sorts, Zuid-Frankrijk),
waarin hij zijn theorie over de moderne beeldende kunst uiteenzette onder de titel
“Krassen in het canvas”. Zijn theorievorming omtrent moderne beeldende kunst is
een noodzakelijke stap in zijn studie over de wederzijdse invloed tussen moderne
beeldende kunst en spiritualiteit/mystiek.
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Ad de Keyzer
Project: De spiritualiteit van Bachs vocale liturgische muziek
Omvang: 0,05 fte
Verricht onderzoek: Onderzoeker beoogt de spiritualiteit van Bachs Johannes-Passion
te onderzoeken in het verlengde van het onderzoek van de vorige jaren naar Bachs
Matthäus-Passion. Co-auteur van dit onderzoek is Paul Verheijen.
De geplande verschijningsdatum is februari 2020.
Vakpublicaties
– Het onzegbare zingen in een onzingbare toonsoort. Speling, 70(1), 85-89.
Populariserende publicaties
– Bewogenheid gevangen in noten. Overwegingen bij Bachs Matthäus-Passion.
Mariënburg Magazine 35(1), 12-12.
Theo van der Zee
Project: Christelijke spiritualiteit in het katholiek onderwijs
Omvang: 0,4 fte
Verricht onderzoek (het betreft een samenwerkingsproject tussen het Titus Brandsma
Instituut en Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs).
– Interventies in de vorm van interviews, studie- en trainingsdagen en dataverzameling
– Ontwerp van Reflectiegesprek en Besluitvormingsgesprek voor schoolleiders
– Begeleiding van twee promovendi op terrein van leiderschap en spiritualiteit
– Publiceren van wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties
Geplande output: Boek op basis van praktijkgericht onderzoek naar leiderschap en
spiritualiteit (verschijnt in 2019)
Vakpublicaties
– Stil worden in je werk. Interview met prof. dr. Kees Waaijman. Handelingen, 45(2), 6870.
– Verstilde onderscheiding. Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en
religiewetenschap, 45(2), 37-44.
– Een tegendraads verlangen. Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en
religiewetenschap, 45(2), 3-5.
– Sint Joris, de draak en goed onderwijs. In A-M. Bos (Ed.), Titus Brandsma.
Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (pp. 142-149). Baarn: Adveniat, ISBN
9789492093714.
Populariserende publicaties
– Vertragen om daarna te kunnen doorpakken. Direct. Vakblad voor schoolleiders,
11(4), 30-31.
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Publicaties geassocieerd onderzoekers
Kitty Bouwman
Vakpublicaties
– Veranderlijkheid is de aardse vorm van eeuwigheid. Herademing, 26(100), 25-31.
– Kostbare druppels van het moment. Herademing, 26(101), 27-30.
– Het moederlijke voeden van Wijsheid bij Augustinus. Speling, 70(2), 88-94.
– Het goddelijke leiderschap van vrouwe Wijsheid bij Hildegard van Bingen.
Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 26(100), 49-55.
– Vonken van Liefde, Hildegards visie op de oorsprong van het leven. Herademing.
Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 26(99), 33-35.
– Geestelijk moederschap of vroedvrouwkunde. Handelingen, 45(1), 61-65.
Populariserende publicaties
– Moederschapsmystiek bij vrouwen en mannen. Zijspiegel, 15, 6-7.
Kick Bras
Vakpublicaties
– Voor het leven. De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer (192 pp.). Utrecht: Kok, ISBN
9789043529518.
– Dietrich Bonhoeffer en meditatie. Meditatief Leven, bulletin van Vacare, 9(2), 16-18.
– Gebed bij Bonhoeffer. Meditatief Leven, bulletin van Vacare, 9(3), 16-18.
– Thomas Merton en Dietrich Bonhoeffer. Contactblad Mertonvrienden, 32(3), 23-39.
– De mens is voor een tijd een plaats van God. Jan van Ruusbroec over de oorsprong
van de mens. Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 26(99), 18-21.
– Niets is hier blijvend. Eeuwigheid bij Tersteegen en Bonhoeffer. Herademing.
Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 26(100), 20-23.
– De eeuwigheid in jou. Interview met Johannes Witteveen. Herademing. Tijdschrift
voor spiritualiteit en mystiek, 26(100), 71-75.
– De lokkende einder. De horizon in de beeldende kunst. Herademing. Tijdschrift voor
spiritualiteit en mystiek, 26(101), 41-46.
Toine van den Hoogen
Populariserende publicaties
– Nawoord. Naar een Magna carta van sociale spiritualiteit. In H. Westerink, T. van den
Hoogen, I. Bocken & T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale
spiritualiteit (pp. 191-220). Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
– Portretten van sociale spiritualiteit. In H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken &
T. van Knippenberg (Eds.), Portretten van sociale spiritualiteit (pp. 7-13).
Heeswijk: Berne Media, ISBN 9789089722171.
– Westerink, H., Bocken, I., Hoogen, A. van den, & Knippenberg, T. van (Eds.),
Portretten van sociale spiritualiteit (224 pp.). Heeswijk: Berne media, ISBN
9789089722171.
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Gerrit Steunebrink
Vakpublicaties
– Natuur, cultuur en het verdwijnen van de schepping. Godsdienst- en
cultuurfilosofische reflecties rond Immanuel Kant, Max Weber, Émile Durkheim
en Claude Lévi-Strauss (173 pp.). Oud-Turnhout/'s-Hertogenbosch:
Gompel&Svacina 2018, ISBN 9789463710725
– Het laatste geschrift van Titus Brandsma. In A.-M. Bos (Ed.), Titus Brandsma.
Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (pp. 226-233). Baarn: Adveniat, ISBN
9789492093714.
– Christenen in het Osmaanse Rijk: de Europese Connectie. In H. Teule & A. Brüning
(Eds.), Handboek Oosters Christendom (pp. 123-142). Leuven: Peeters, ISBN
9789042934740.
– Schönbergs Moses und Aron en het beeldverbod. Het beeldverbod en de joodse
identiteit. In M. Barnard & W. Stoker (Eds.), God in de hedendaagse kunst (pp.
175-196). Soest: Boekscout, ISBN 9789402243017.

4 Promoties en begeleiding onderzoek
4.1 Betrokkenheid bij promoties in 2018
Charles Caspers (lid promotiecommissie): Ger van der Werf, Laus sonet ista Deo.
Ritualisering van het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem op Palmzondag in
de vroege middeleeuwen in het Westen. Promotie Tilburg University, vrijdag 5
oktober 2018.
4.2 Begeleiding van promotieonderzoek
Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut begeleiden een aantal
promotieonderzoeken in uitvoering. Per 31 december 2018 gaat het om:
– Chua, Samuel, The role of Benedictine spirituality in Nicholas of Cusa. Begeleider:
prof. dr. Inigo Bocken.
– Claus, Sicco, Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of
John Main. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR)en prof. dr. Inigo Bocken.
– Copier, Jorien, Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school (Breaking and
Sharing Stories: Leadership and Ultimate Meaning in Catholic Primary
Schools). Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr. T.S.M. van
der Zee
– Groningen, Sandra van, Spiritualiteit, Leiderschap en Narratieve Identiteit Katholieke
VO-scholen (Fostering spiritual discernment in school leadership in catholic
secondary schools). Begeleiders: prof. dr. C.A.M. Hermans (RU FTR) en dr.
T.S.M. van der Zee
– Kabisch, Susann, Gott und die Welt in Szene gesetzt. Inszenierung als Erkenntnisweg
bei Nikolaus von Kues. Begeleiders: prof. dr. Tilman Borsche (Universität
Hildesheim) en prof. dr. Inigo Bocken
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– Kruip, Marjolein, Kunst, devotie en reizen. Materiële getuigenissen van geografische
netwerken in laatmiddeleeuws Europa. Begeleiders: prof. dr. Jos Koldeweij (RU
Letteren) en dr. Charles Caspers.
– Nwachukwu, Anthony, Exploring the possibility of Johann Baptist Metz’ theory of
suffering in the African political theology: Confronting Metz’ theology with African
philosophical and theological perspectives. Begeleiders: dr. Herman Westerink
en prof. dr. Inigo Bocken. Start 2017 – externe promotie.
– Suparyanto, Petrus, Javanese Mysticism of Bima Suci in the Serat Dewa Ruci. A
Comparison with Christian Tradition on Spiritual Growth. Begeleiders: prof. dr.
Paul van de Velde (RU FTR), dr. Charles Caspers en dr. Hein Blommestijn.
– Tissink, Hans, De invloed van Thomas van Kempen op Erasmus - een mystagogisch
onderzoek. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (RU FTR) en prof. dr. Inigo
Bocken.
– Wauters, Wendy, Ornamenta sacra. Iconologische studie van liturgisch erfgoed uit de
Zuidelijke Nederlanden (ca. 1450 - ca. 1566). Begeleiders: prof. dr. Barbara
Baert (KU Leuven) en dr. Charles Caspers.
– Widhowati, Emilia, In omnibus charitas. Vincentian Spirituality Actualized by the
Daughters of Mary and Joseph in Indonesia. Begeleiders: dr. Hein Blommestijn
en dr. Charles Caspers.

5 Bijdragen aan congressen
In deze rubriek gaat het om bijeenkomsten met een wetenschappelijk doel. Vermeld
wordt wanneer een staflid een voordracht heeft gehouden of bij de organisatie van een
congres betrokken is geweest.
Inigo Bocken
– Conjectural Politics. Nicholas of Cusa’s Very Early Modern Foundation of Political
Consensus. TBI-jubileumconferentie Down Town Down Soul, 13 juni, Nijmegen.
– Regional Ethics and Conjectural Politics in Nicholas of Cusa. Cusanus-conference, 4
oktober, Luxemburg.
– Christ and the Cosmos in Nicholas of Cusa’s Universe. Conference The Embodied
Christ, 11 oktober, Köln.
– The Right Moment in Michel de Certeau. The Right Moment: A Symposium on
Kairotic Energies, 18 oktober, Franqui Stichting, University Foundation, Brussel.
Anne-Marie Bos
– Titus Brandsma, a Carmelite. International Course for Carmelite Students 22 July August 5, 2018 Netherlands-Germany, 23 juli 2018, Nijmegen, Titus Brandsma
Memorial.
– Reflection - Sharing, 3 augustus 2018, Institute of Spirituality in Asia, Manila.
– The Sacred in the Secular Space of the Youth, 3 augustus 2018, Institute of
Spirituality in Asia, Manila.
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Charles Caspers
– The Amsterdam Sacrament of Miracle, International Congress ‘Art and Catholicism in
the Dutch Republic’, 23 februari, Städel Museum, Frankfurt.
– [Deelname aan] Congres Down Town, Down Soul, 13-14 juni, Nijmegen.
Marc De Kesel
– “A Holocaust to Love: A Too Short Note on the Burning Character of Christian
Mystical Desire”, . Lecture at Medieval Mystical Theology in Dialogue with
Contemporary Thought: An International Conference on the Occasion of the
750th Anniversary of the Death of Beatrice of Nazareth (1200-1268), The annual
conference of the Mystical Theology Network, 30 mei - 2 juni, KU Leuven,
Belgium.
– “Purely Loving the Social: Mysticism & Politics in Fénelon”. Opening lecture on Down
Town / Down Soul: Early Modern Mysticism & The Political, international
conference organized by Titus Brandsma Institute, in collaboration with the
Oblate School of Theology, San Antonio (Texas, US), 13-14 Juni, Nijmegen.
– “Art & Religion Flirting. On the holiness of a modern art image”. Lecture at the
Symposium ‘The resurrection of the lost image’, 21 juni, Oude Kerk, Amsterdam.
– Identity of/as Failing. Keynote Lecture at Failing Identities: Identification and
Resistance, International Conference, 20 en 21 september, University of Liège.
– [Deelname aan] The Right Moment: A Symposium on Kairotic Energies, 18 en 19
oktober, Franqui Stichting, University Foundation, Brussel.
– Hugo Ball: Dada as Reenchantment, Reenchantment as Dada. lecture at the
International Conference 'Varieties of Reenchantment in a disenchanted world', 6
en 7 december, Center of European Philosophy of the University of Antwerp.
Thomas Quartier
– Rituelen & levensvorm volgens de monastieke traditie. AWAZ Symposium, 10 april,
RU Nijmegen.
Edison Tinambunan
– Superfisialisme, Aktivisme, Fundamentalisme dan Spiritualisme Tantangan Katekese
Dewasa Ini. Nasional Seminar on Pembaharuan Gereja Melalui Katekese, 27
oktober, Malang, Indonesia.
Huub Welzen
– [Deelname aan] Congres Down Town, Down Soul. Reactie op paper B. McGinn, 1314 juni, Nijmegen.
Kees Waaijman
– Contemplation according to Titus Brandsma (via Skype). Congres ‘Contemplation’, 8
februari, Kerala (India).
– Carmelite Contemplation (via Skype). Congres ‘Contemplation’, 9 februari, Kerala
(India).
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Herman Westerink
– Disposition and Trauma in Freudian Thought. Conference ‘Trauma and Testimony’, 9
mei, Nijmegen.
– We ascetics! Foucault on antique and Christian self-practices. The Impact of Ancient
Thought on Present-day Philosophy, 26 juni, Nijmegen.
Theo van der Zee
– Leiden als respons op een roeping. Een contemplatieve benadering van leiderschap.
Volg de liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi.
Tweedaags congres bij het afscheid van Gerard Pieter Freeman, hoogleraar
franciscaanse spiritualiteit, 30-31 augustus, Utrecht & Tilburg.

6 Wetenschappelijke functies, vormen van samenwerking en
redactielidmaatschappen
Medewerkers van het instituut vervullen de volgende wetenschappelijke functies en
maken deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden en redacties.
Inigo Bocken
– Universitair Docent voor religie- en cultuurtheorie, Faculteit Filosofie, Theologie en
Religiewetenschappen RU
– Gewoon hoogleraar filosofie, in het bijzonder sociale filosofie, Cusanus Hochschule,
Bernkastel-Kues
– Gasthoogleraar aan het Pauselijk Ateneo Sant’Anselmo Rome
– Lid van de adviesraad van het Centrum voor Spiritualiteit in Amersfoort
– Korrespondierendes Mitglied Institut für Philosophie der Universität Hildesheim
– Secretaris Cusanus Studie Centrum
– Voorzitter Kierkegaard Werkgroep Antwerpen
– Redactielid Tijdschrift voor Theologie
– Redactielid Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte
– Redactielid Studies in Spirituality
– Redactielid Studien zur europäischer Geistesgeschichte (Buchreihe, Aschendorff
Verlag)
Anne-Marie Bos
– Lid International Academic Advisory Board van Institute of Spirituality Asia (ISAManila).
– Adviserend lid van de werkgroep Opleiding Geestelijke Begeleiding
– Lid Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie (co-provinciaal)
– Jurylid Religieuzen-prijs (KNR)
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Charles Caspers
– Bestuurslid (secretaris/penningmeester) Stichting Aartsbisschoppelijk Museum
– Onderzoeker Onderzoekschool Mediëvistiek (discipline Godgeleerdheid)
– Lid Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik
– Lid Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis
van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen
– Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
– Redactielid Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries
– Redactielid Noordbrabants Historisch Jaarboek
– Hoofdredacteur Collatie. Halfjaarlijks informatieblad over de ‘Moderne Devotie’
– Redactielid Bedevaartplaatsen in Nederland (website Meertens Instituut, KNAW)
– Lid Redactieraad Bedevaartplaatsen in België
Rijcklof Hofman
– Lid Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft
– Lid van de Onderzoeksschool Mediëvistiek, lijn 1.1 (ontsluiting van bronnen)
– Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
– Lid interuniversitair werkverband Geschiedenis van de Taalkunde
– Conservator Brandsma Collectie
– Lid van het Authenticating Panel of the Royal Irish Academy and Irish Biblical
Association’s joint project for the edition of Medieval Celtic-Latin biblical and related
texts in the Corpus Christianorum series
– Hoofd Project Gerardi Magni Opera omnia
– Secretaris Redactieraad Gerardi Magni Opera Omnia
Pierre Humblet
– Lid Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO)
– Studie– en ambtelijk secretaris van de Commissie ‘Toekomst van Religieus Leven’
van de Konferentie Nederlandse Religieuzen
– Coördinator Huis van de Roeping
– Redactielid website KNR
– Lid begeleidingscommissie internationaal project Monastic Pastoral Care.
Marc De Kesel
– Lid van het ‘Comité scientifique de la collection Terra Nova’ (Peeters, Leuven)
– Lid van de Raad van Beheer van de De Witte Raaf (Vlaams-Nederlands tijdschrift
voor Kunst en Cultuur)
– Lid van het Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Stichting Psychoanalyse & Cultuur
– Redactielid Studies in Spirituality
Ad de Keyzer
– Beleidsmedewerker bij de zusters Sociëteit van JMJ in Den Bosch
– Bestuurslid Stichting Erfgoedcentrum Sint Agatha
– Bestuurslid Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit Nijmegen
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Thomas Quartier
– Hoofddocent Rituele en Liturgische Studies Radboud Universiteit Nijmegen
– Hoogleraar Liturgische en Monastieke Spiritualiteit aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven
– Gasthoogleraar Monastic & Ritual Studies aan het Pauselijk Ateneo Sant’Anselmo
Rome
– Co-hoofdredacteur Death Studies (Münster & Berlin: LIT Verlag)
– Redactielid Questions Liturgiques
– Redactielid Yearbook for liturgy-research
– Redactielid Liturgia condenda (Leuven: Peeters)
– Adjunct-hoofdredacteur De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland
Edison Tinambunan
– Docent STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia
– Bibliothecaris van Ordo Karmel Indonesia
– Redacteur van Studia Philosophica et Theologica
– Mederedacteur van Studia Philosophica, tijdschrift van STFT Widya Sasana, Malang,
Indonesia
Kees Waaijman
– Geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van die Vrijstaat, Bloemfontein, ZuidAfrika
– Erevoorzitter van de South Africa Association for Spirituality (Spirasa)
– Lid raad van advies van het lectoraat Zorg & Spiritualiteit van de Hogeschool Zwolle
– Bestuurslid Titus Brandsma Memorial
– Bestuurslid Stichting Vrienden van Titus Brandsma
– Lid commissie Heiligverklaring Titus Brandsma
– Eindredacteur Studies in Spirituality
– Redactielid Speling
Huub Welzen
– Geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van die Vrijstaat, Bloemfontein, Zuid–
Afrika
– Lid Bijbels Werkgenootschap St. Hiëronymus
– Lid Lucaswerkplaats
– Lid van Studiosorum Novi Testamenti Conventus
– Lid Society for the Study of Christian Spirituality
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Herman Westerink
– Docent godsdienstfilosofie, Center for Contemporary European Philosophy, RU
Nijmegen
– Buitengewoon Gasthoogleraar vanwege het KSGV, KU Leuven
– Vice-voorzitter Scientific Advisory Board of the Sigmund Freud Private Foundation
– Lid ‘Freud Research Group’ van de International Society for Psychoanalysis and
Philosophy / Société Internationale de Philosophie et Psychanalyse (ISPP/SIPP)
– Bestuurslid KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke
Volksgezondheid
– Lid van het Nederlands Genootschap van Godsdienstwetenschappen
– Lid van de ISPP/SIPP Freud Research Group
– Lid van de International Association for the Psychology of Religion
– Redacteur van de serie Sigmund Freuds Werke: Wiener Interdisziplinäre
Kommentare, Vienna University Press
– Redactielid Psyche en Geloof. Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor
Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
– Redactielid Religion and Transformation in Contemporary Society
– Lid wetenschappelijke adviesraad Zeitschrift : texte
– Lid adviesraad van de serie Figures of the Unconscious, Leuven University Press
– Lid van het KSGV Redactieteam
– Mederedacteur van het Archive for the Psychology of Religion
Theo van der Zee
– Coördinator Katholiek Onderwijs, Adviseur en Onderzoeker Verus (Primaire
werkzaamheden)
– Voorzitter Raad van Advies Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te
Utrecht
– Voorzitter Examencommissie Alberdingk Thijm Teachers College (ATTC) te
Hilversum
– Secretaris Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO)
– Lid Redactie Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap
– Redacteur internationale boekenserie Research on Religious and Spiritual
Education (Waxmann Publishers)
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VORMING EN ONDERWIJS
In dit deel komen die activiteiten aan bod die zich afgespeeld hebben op het raakvlak
van wetenschap en samenleving. Naast de beschrijving van de onderwijsprojecten
wordt hier ook aandacht besteed aan het vormende onderwijs en de
publieksevenementen die door het instituut georganiseerd zijn.

1 Publieksevenementen
1.1 Nacht van de Mystiek (26 januari 2018)
De vierde Nacht van de Mystiek had als thema Oosters Nabij. Gepresenteerd door
gastheer Leo Fijen werd de Nacht geopend met Armeense liederen, vertolkt door Ilda
Simonian (geboren in Istanbul, wonend in Amsterdam).
Vervolgens hield Frank Bosman (Tilburg University) een betoog over de relatie kunst en
mystiek bij Hugo Ball, één van de founding fathers van het dadaïsme. Na de pauze trad
het gamelan ensemble Widosari op met klassieke muziek uit midden-Java. In haar
inspirerende lezing had Sheyda Sassani (afkomstig uit Iran en van huis uit juriste) het
daarna over de dertiende-eeuwse soefi-dichter en -geleerde, Rumi. De Vlaamse auteur
David Dessin besprak vervolgens het onderwerp van zijn vorig jaar verschenen en alom
geprezen boek: ‘God is een vluchteling’ over het feit dat ongeveer de helft van de Syriëvluchtelingen die in 2017 massaal naar Europa kwamen christenen waren.
De avond werd afgesloten door het Servisch-orthodox koor van de parochie van de
heilige Sava in Nijmegen. En, last but not least, tussen de optredens door verzorgde
Liesbeth Eugelink vier Poëtische Intermezzo’s.
De nacht kan over de hele lijn een succes genoemd worden qua inhoud en qua
publieksopkomst.
1.2 Opening jubileumjaar (23 februari 2018)
Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het TBI, werd op 23 februari een
academische zitting georganiseerd waarmee het jubileumjaar op gepaste wijze werd
geopend. De academische zitting behelsde twee lezingen, één door Kees Waaijman,
die lange tijd wetenschappelijk directeur was van het instituut, één door de huidige
directeur, Inigo Bocken. De bijeenkomst gaf een waardig startsein aan een beloftevol
jaar vol jubel.
1.3 De vijfentwintigste Titus Brandsma Lezing (15 juni 2018)
Aansluitend op het internationaal symposium Down Town / Down Soul van 13 en 14
juni, vond op 15 juni de groots opgezette publieksdag plaats. De Titus Brandsma Lezing
kreeg nu een extra feestelijk karakter, onder meer door het feit dat het een dubbele
lezing betrof en dat beide lezingen ingebed waren in een heus dagprogramma.
Dat programma reserveerde de voormiddag voor de presentatie van de speciaal voor
dit jubileumjaar voorbereide bundel, onder redactie van Anne-Marie Bos, Titus
Brandsma: Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten (Baarn: Adveniat, 2018).
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Na openingsredes door Daniël Wigboldus (RU Collegevoorzitter), Jan Brouns
(Provinciaal van de Nederlandse Karmel) en Corjo Jansen (voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van het TBI), volgden twee inhoudelijke lezingen die ingingen op het pas
verschenen boek.
Inigo Bocken reflecteerde op de relevantie van Titus Brandsma voor onze tijd, en AnneMarie Bos lichtte haar bijdrage aan het boek toe – een bijdrage die nader inging op een
debat dat Brandsma voerde naar aanleiding van een nieuw Heilig Hart-beeld in Oss.
Na de lunch leidde Wilma de Koning (vice-voorzitter college van bestuur Radboud
Universiteit) de twee Titus Brandsma Lezingen in: de ene lezing door Ad van Liempt
(journalist, auteur van oorlogsboeken en tv-programmamaker) over Titus Brandsma in
oorlogstijd, de andere door Désanne de Brederode (schrijfster en filosoof) over de
toekomst van de christelijke spiritualiteit.
De muzikale intermezzo’s van die dag werden ingeleid door Ad de Keyzer en verzorgd
door Francien van der Heijden (zang) en Berry van Berkum (orgel). Inigo Bocken sloot
de dag af en opende een receptie, inclusief walking diner. Het was een zeer geslaagde
dag te noemen, met een hoge publieksopkomst.

2 Studieweek Mystiek
Het TBI organiseerde dit jaar weer een Studieweek Mystiek, dit keer onder de titel “In
de leerschool van Titus Brandsma”, met als docent Anne-Marie Bos. De studieweek liep
van 2 tot en met 5 juli.
Een impressie van de inhoud: Titus Brandsma had als karmeliet en professor een
persoonlijk doorleefde en wetenschappelijk doordachte kennis van de mystieke traditie
en hij verspreidde deze kennis op allerlei manieren. Hij was een bevlogen docent die
mensen met vaste hand binnenvoerde in de godsrelatie. In zijn geschriften – artikelen,
lezingen, colleges, retraites, gedichten – getuigt hij ervan hoe mystiek verbonden is met
het gewone leven, en omgekeerd, maatschappij-betrokkenheid met mystiek. Keer op
keer laat Brandsma zien hoe we in alle uiterlijkheid het innerlijk leven kunnen ontwaren,
en hoe dit innerlijk leven op zijn beurt onderscheidend is voor hoe wij zijn. Titus
Brandsma ziet de gedegen studie van mystiek daarom als een belangrijke bijdrage aan
de maatschappij. Gedreven door wat hij ziet gebeuren in de wereld om hem heen,
presenteert hij de mystiek van Jan van het Kruis, Teresa van Avila, Liduina van
Schiedam en vele anderen. Titus Brandsma legt daarbij eigen accenten.

3 Radboud Summer School “Reading Mystical Texts”
Van 14 tot 18 augustus heeft het TBI, in samenwerking met de Faculteit der Filosofie
Theologie en Religiewetenschappen (Radboud Universiteit), een Radboud Summer
School georganiseerd onder de titel “Reading Mystical Texts”.
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Waar bij eenzelfde initiatief vorige jaar net te weinig belangstelling was, bleken er dit
jaar wel genoeg geïnteresseerden te zijn. Dankzij de gemotiveerde groep van zeven
deelnemers is de Radboud Summer School zeer positief uitgevallen, zowel voor de
deelnemers (die uit zeer diverse hoek kwamen, maar allen zeer geïnteresseerd waren)
als voor de docenten. Naast Peter Nissen, traden als docenten op: Thomas Quartier,
Inigo Bocken, Ria van den Brandt, Herman Westerink en Marc De Kesel. Na evaluatie
werd besloten ook volgende jaar opnieuw mee in de boot van de Radboud Summer
Schools te stappen.

4 Collegereeksen
Het Titus Brandsma Instituut draagt met de collegereeksen bij aan de postinitiële 2jarige opleiding Geestelijke Begeleiding, georganiseerd door de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam.
4.1 Mystiek, moderniteit & geestelijke begeleiding
In deze collegereeks werd bij elke sessie een tekstcollege, waarin de autobiografische
geschriften van Thérèse de Lisieux werd gelezen, afgewisseld met een
thematiekcollege waarin deze mystieke tekst afgetast werd in zijn relatie en relevantie
tot de moderniteit en tot de moderne maatschappijkritiek.
De reeks liep in april en mei en de docenten waren Mariska van Beusichem en Marc De
Kesel
De collegereeks trok een 12-tal cursisten,
4.2 De geestelijke weg
Deze collegereeks ging nader in het geestelijk leven als weg – een weg als een
zoektocht vol ervaringen, aarzelingen, leermomenten en nieuwe ontdekkingen. In deze
collegereeks ging het om het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden om
ervaringen op de geestelijke weg en verwoordingen daarvan te herkennen, te
analyseren en evalueren.
Het tekstcollege bood een lezing van Augustinus, Belijdenissen. Het thematiekcollege
verkende de geestelijke weg aan de hand van een aantal andere voorbeelden uit de
spirituele traditie.
Deze collegereeks liep in september en oktober, had 23 deelnemers en had als
docenten Huub Welzen en Anne-Marie Bos.
4.3 Geestelijke begeleiding
Het thema van de geestelijke begeleiding werd in de colleges verkend en belicht vanuit
twee invalshoeken: tekst-muziekcollege en thematiekcollege. Het tekst-muziekcollege
ging in op het Weihnachtsoratorium van Bach vanuit het oogpunt van geestelijke
begeleiding. In het thematiekcollege werden mystagogie en scholen van geestelijke
begeleiding verkend aan de hand van empathie, of zoals Edith Stein zegt, Einfühlung,
wat een belangrijke competentie is voor geestelijke begeleiding.
De cursus liep in november en december, had 37 deelnemers en werd gegeven door
Ad de Keyzer en Kees Waaijman .
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4.4 Uitgevallen collegereeksen
Helaas konden enkele collegereeksen niet doorgaan, omdat er niet voldoende
aanmeldingen waren. Het betreft: Moderniteit – mystiek – kritiek. De kritische plaats van
de mystiek in de moderniteit (januari-mei); Gidsen op de weg. Thomas a Kempis en
geestelijke begeleiding (januari-maart); Spiritualiteit in sociale actie (septemberdecember).

5 Colleges in curricula Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger
Beroepsonderwijs, postdoctoraal onderwijs
N.B. In deze rubriek wordt alleen het onderwijs vermeld dat leden van het instituut
namens of als representant van het instituut hebben gegeven. Het reguliere onderwijs
dat Inigo Bocken, Thomas Quartier en Herman Westerink aan de Faculteit der Filosofie,
Theologie en Religiewetenschappen van de RU hebben verzorgd, wordt hieronder niet
vermeld.
Inigo Bocken
– Ethik und Verantwortung. Bachelor filosofie, Cusanus Hochschule, 15-18 januari,
Bernkastel-Kues.
– Hermeneutik. Mystik und Poesie. Bachelor filosofie, Cusanus Hochschule, 20-23 april,
Bernkastel-Kues.
– Ethik und Verantwortung. Aequitas. Geschichte einer Tugend. Master filosofie,
Cusanus Hochschule, 13-16 mei, Bernkastel-Kues.
– Michel de Certeau und die Alltäglichkeit. Studia Humanitatis, Cusanus Hochschule,
22-25 juli, Bernkastel-Kues.
– Nicholas of Cusa and the Art of Painting. Autumn School, 9 oktober, Rijksuniversiteit
Gent.
– Ethik und Verantwortung. Die Philosophie der Tat von Maurice Blondel Master
filosofie, Cusanus Hochschule, 1-4 november, Bernkastel-Kues.
– Sozialformen der Philosophie. Michel de Certeau. Master filosofie, Cusanus
Hochschule, 6-9 december, Bernkastel-Kues.
Anne-Marie Bos
– De geestelijke weg zoekt ruimte. 2 februari, PThU Amsterdam.
– Gastcollege - Karmelieten. 2 oktober, RU - Faculteit der Letteren.
Charles Caspers
– Gastcollege Anti judaïsme in de Middeleeuwen. 27 september, UvA (MA
Geschiedenis) Amsterdam.
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Thomas Quartier
– Monastic practices of spirituality. Februari 2018, Sant’Anselmo, Rome.
– Ritual Perspectives on Christian Worship. Februari 2018, Sant’Anselmo, Rome.
– Introduction Ritual Studies. Februari 2018, Sant’Anselmo, Rome.
– Liturgical practices of spirituality. Juli 2018, Sant’Anselmo, Rome.
– Anthropological methods applied. Juli 2018, Sant’Anselmo, Rome.
– Mystical Dimensions of the Vita Benedicti by Gregory the Great. Radboud Summer
School “Reading Mystical Texts”, RU, 14 augustus, Nijmegen.

6 Overig cursus-en vormingswerk
Inigo Bocken
Inleidingen
– Moderne Devotie en leiderschap Dilemmatafels L&B CC, 26 januari, Utrecht.
– Mystiek als kritiek bij Hildegard van Bingen. Augustijns Instituut, 7 februari,
Eindhoven.
– De toekomst van het Titus Brandsma Instituut. Opening jubileumjaar TBI, 23 februari,
Nijmegen.
– Cusanus en de islam. Pieter Gilles-Centrum, 12 maart, Universiteit Antwerpen.
– Joseph Beuys. Kunst als geestelijke oefening. Figura Divina, 19 april, Museum De
Pont, Tilburg.
– Het Godsbegrip bij Titus Brandsma. 50-jarig jubileum TBI, 15 juni, Stevenskerk,
Nijmegen.
– Die Logik der Trinität. Denkerei, 20 juni, Berlin.
– Nicholas of Cusa and the Peace of Faith. International School for Intercultural
Philosophy, 1 december, Barcelona.
– Cusanus en de metafysica van het kunnen. Universiteit voor Humanistiek, 10
december, Utrecht.
– Collatio – ein Gespräch in der Tradition der christlichen Spiritualität. Symposium
Laienspiritualität, 14 december, Katholische Akademie, Schwerte.
Anne-Marie Bos
Cursussen en inleidingen
– Psalm 148. Psalmcursus "Psalmen - Een wondere wereld", 12 januari, Amersfoort, St.
Jozefklooster.
– Zie uw zoon. Zie uw moeder. Signalen van Spiritualiteit, 19 februari 2018, Nijmegen,
TBM.
– Psalm 146. Cursus "Biddend leven", 13 april, TBM, Nijmegen.
– Titus Brandsma en de Heilig Hartdevotie. Publieksdag 50 jaar Titus Brandsma
Instituut, 15 juni 2018, Nijmegen, Stevenskerk.
– De ontwikkeling van christelijke iconografie op 3e en 4e-eeuwse sarcofagen.
Romereis Stichting Carmelcollege - Kennis is maar de helft, 23 november 2018,
Rome (Museo Pio Cristiano).
– Titus Brandsma. Romereis Stichting Carmelcollege - Kennis is maar de helft, 23
november 2018, Rome (Centro Internationale Sant' Alberto).
– Psalm 65. Cursus "Biddend leven", 14 december, TBM, Nijmegen.
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Retraites/Vorming
– Psalm 13. Vormingshuis, 16 februari, Boxmeer.
– Psalm 130. Vormingshuis, 23 maart, Boxmeer.
– Psalm 20. Vormingshuis, 25 mei, Boxmeer.
– Psalm 18. Vormingshuis, 26 oktober, Boxmeer.
– Titus Brandsma en de kracht van liefde. Maristen Nederland, 1 december,
Westerhelling Nijmegen.
– Eerbied. Vormingshuis Boxmeer, 9-13 december, Karmelklooster Boxmeer.
Interviews
– Titus Brandsma dichtbij in 14 teksten. Radio-interview door Joop van der Elst in het
programma Emmausgangers op 7 november op Radio Maria.
– Haar stem uit de Karmel. Radio-interview door Joop van der Elst in het programma
Emmausgangers op 14 november op Radio Maria.
Charles Caspers
Inleidingen
– Het mystieke hart van de Navolging van Christus. Ontmoetingshuis Moderne Devotie,
8 mei, Zwolle.
– Het nieuwe boek, presentatie ‘De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de
late Middeleeuwen’. PKN, 6 oktober, Windesheim.
– De betekenis van de Moderne Devotie voor nu. Stichting Thomas a Kempis, 17
oktober, Zwolle.
Rijcklof Hofman
Interviews
– Aan tafel met ... Rijcklof Hofman: De Moderne Devotie. radiointerview met een lengte
van 60 minuten, waarvan 42 minuten gesproken tekst, 12 maart, Nederland.
– Aan tafel met. Rijcklof Hofman/Anna Dlabacová -Moderne Devotie: Spiritualiteit vanaf
late Middeleeuwen, 8 oktober, Den Bosch.
Pierre Humblet
Inleidingen
– Inleiding over hedendaagse jonge religieuzen, en over wat hen beweegt en doet
verschillen van voorgaande generaties, gevolgd door gesprek daarover, 17
december, Nijmegen.
Advies en vorming
– Persoonlijke advisering en begeleiding. Gespreid over het jaar, Den Bosch.
– Advisering en begeleiding van de Zusters Karmelietessen ocd Arnhem (Karmel
Nazareth) in het proces van omvorming van hun gemeenschap in een
internationale communiteit. Begeleiding van drie bezinningsbijeenkomsten op 26
januari, 29 mei en 3 september, Arnhem.
– (samen met M. Dirkx) "Terstond konden zij zien en sloten zich bij Hem aan", 6 april,
Tilburg.
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Marc De Kesel
Cursussen en inleidingen
– Verschrikkelijk zuiver liefde: over een geweld dat huist in het hart van een christelijk
ideaal en dat ons tot vandaag nog parten speelt. Lezing voor de Gentse
Cultuurvereniging, 5 februari, Gent.
– The Violence of Pure Love in Fénelon and Malebranche. Lecture at the Oblate School
of Theology, 13 februari, San Antonio, Texas, US.
– Heilig versus God. Reflecties bij Lieke Wijnia, In pursuit of the sacred: the museum as
laboratory in the contemporary quest for God. Referaat bij de uitreiking van de
Gouden Penning van het Teylers Godgeleerd Genootschap, 16 maart, Haarlem.
– ‘Mijn beminde is wit en rood’: Kleine reflectie over pijn en/in christelijke kunst. Lezing
op ‘Pijnlijk Mooi: over kunst, religie en lijden’, studiedag georganiseerd door
Figura Divina, 19 april, Museum De Pont, Tilburg.
– Zelfloos: mystiek en het probleem van het moderne subject. Lezing in de Abdij van
Egmond, 12 mei, Egmond-Binnen.
– Krassen in het canvas: over de moderniteit van de moderne kunst. Cursusweek aan
het Centre Erasme, 25-29 juni, Saint-Etienne-des-Sorts (Frankrijk).
– Introducing Lacanian Theory. Seminar for the Society for the Exploration of
Psychoanalytic Therapies and Theology, 1 juli, Gryon, Schwitzerland.
– Tussen aanhalingstekens. Lezing tijdens 'Trauma als verhaal' een avond over het
oevre van Arnon Grunberg n.a.v. het verschijnen van 'Afgrond zonder vangnet'.
Liefde en geweld, Nijgh en van Ditmar, 2018, 1 november, in de romans van
Arnon Grunberg' door Yra van Dijk, Amsterdam.
– Antimetafysica. Lezing bij boekvoorstelling van Ben Schomakers vertaling van
Aristoteles' Metafysica (Klement 2018), 2 november, Rijksmuseum voor
oudheden, Leiden.
– Christelijke identiteit & mystieke zelfloosheid. Leerdag voor het Centrum voor
Christelijk Vormings (CCV), 22 november, Mechelen.
– Het hol. Lacaniaanse noot over onze architecturale conditie. lezing op de studiedag
'Wonen op drift: psychoanalyse en architectuur', 1 december, Stichting
psychoanalyse & cultuur, Archipel vzw & Universiteit Hasselt.
– Onhemels niets: over madame Guyon. Lezing op de Ruusbroecdag,
Ruusbroecgemeenschap, 7 december, Universiteit Antwerpen.
– De fascinatie van de moderne beeldende kunst voor mystiek en religie. Lezing voor
Helikon, 9 december, Utrecht.
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Ad de Keyzer
Cursussen en inleidingen
– Aspecten van liturgische spiritualiteit. Cursus Biddend leven, 26 jan, 2 mrt en 13 apr.
– De zeven kruiswoorden getoonzet. Signalen van spiritualiteit TBM, 26 februari,
Nijmegen.
– De spiritualiteit van Bachs Matthäus-Passion deel A, B of C korte versie Brigittalezing,
27 februari, Rosmalen; Zusters Benedictinessen, 28 februari, Oosterhout;
Augustijnen, 1 maart, Eindhoven; Dominicuskerk, 3 maart, Amsterdam;
Vrijzinnige protestanten, 4 maart, Oegstgeest; Oud burgeren Gasthuis, 6 maart,
Nijmegen; Katechesegroep Aloysiuskerk, 7 maart, Utrecht; OLV-koor, 9 maart,
Walburg; Benedictijnengroep, 10 maart, Egmond aan Zee; Vrijwilligers, 13 maart,
Haaksbergen; Abdij Koningshoeven, 15 maart, Tilburg; Protestantse gemeente,
19 maart, Leerdam.
– De spiritualiteit van Bachs Johannes-Passion, 14 maart, Antwerpen.
– De spiritualiteit van Bachs Matthäus-Passion deel C lange versie 24 maart,
Karmelparochie Oss.
– De spiritualiteit van Bachs Johannes-Passion, 27 maart, Kringenwerk Geleen.
– De spiritualiteit van de liturgie en het zingen. Gezamenlijke koren, 12 april, Parochie
Haaksbergen.
– Lezing Genootschap voor liturgie. Spiritualiteit van liturgische muziek, 19 april, Den
Bosch.
– De spiritualiteit van de liturgie. Parochieavond, 24 april, Parochie Bennekom.
– Spiritualiteit en mystiek van de eucharistie. Drie bijeenkomsten, 16 mei, 30 mei en 10
juli, Benedictinessen Oosterhout.
– Over het zingen van psalmen. Studiedag Chris Fictoor, 26 mei, Nijmegen.
– Vier bijeenkomsten over de spiritualiteit van de eucharistie aan de hand van rituele
momenten. Benedictinessen, 19 september, 10 oktober, 14 november, 12
december, Oosterhout.
– De spiritualiteit van Bachs Weihnachtsoratorium. Adelbert Abdij, 17 november,
Egmond binnen.
– De spiritualiteit van Bachs Weihnachtsoratorium, 20 december, Remonstrantse
gemeente Nijmegen.
Interviews
– Interview over Bachs Weihnachtsoratorium. Radio 5, 16 december, Hilversum.
Thomas Quartier
Cursussen en inleidingen
– Een monastieke theologie van de dood vanuit vroege bronnen. CommuniteitsRecollectie, Abdij Sint Benedictusberg 15 januari, Vaals.
– Liturgische spiritualiteit voor vandaag. Karmelkring Elia, 23 januari, Dordrecht.
– Monastieke impulsen voor het pastoraat. Studiedag voor Pastores Brussel, 30 januari,
Brussel.
– Onderzoeker en beoefenaar? Monastieke perspectieven voor antropologen.
Faculteitsvereniging Umoja, RU, 5 februari, Nijmegen.
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– Kloosters als sterke plekken in de huidige kerk en cultuur. Studiedag Sterke Plekken.
Liturgisch Instituut & Monastieke Studies osb & ocso, 21 februari, Leuven.
– Parochie als klooster. Pastorale impulsen. Parochie Sint Petrus' Stoel te Antiochië, 21
februari, Eindhoven.
– Omwegen naar het klooster. Spirituele kronkelpaden. Geloven gaat verder, 22
februari, Oostende.
– Kloostermensen - Verhalen en Reflecties. Boekpresentatie Abdij van Berne, 3 maart,
Heeswijk-Dinther.
– Luister naar de jongsten! Benedictijnse spiritualiteit voor een jonge kerk. Jong Bisdom
Den Bosch, 3 maart, Kevelaer.
– Kloosterleven midden in de wereld. Praathuis, 6 maart, Veenendaal.
– Dienst aan de mens - dienst aan God. Actie en contemplatie. Studiedag Leger des
Heils, 10 maart, Ede.
– Stilte en lofzang in de Geestelijke Verzorging. Studiedag Ziekenhuispastores Bisdom
Rotterdam, 15 maart, Rotterdam.
– Spiritualiteit van het pelgrimeren. Landelijke Dag Genootschap van Sint Jacobus, 17
maart, Leiden.
– Pelgrims en monniken - geschiedenis en actualiteit. Genootschap van Sint Jacobus
Limburg - Dag Schloss Graefenthal, 24 maart, Goch.
– Liturgische Spiritualiteit van het Triduüm Sacrum. Paasconferenties, Willibrordsabdij,
30 maart, Doetinchem.
– Geest en Regel. Spiritualiteit van de Benedictusregel voor het Pastoraat.
Charismatische Pastorale Vorming, 7 april, Helvoirt.
– Multikulturelle Kultur & Lebensform. Kooperation Gesamtschule Goch, RU 10 april,
Nijmegen.
– Vind het klooster in je leven! Avicenna - Academie voor Leiderschap, 18 april,
Doetinchem.
– Benedictijnse impulsen voor de parochie. Lezing Parochie Heilige Willibrord, 24 april,
Deurne.
– Regel en Geest. Monastieke levensvormen vandaag. OMG-Lezing. Pioniersplek, 16
mei, Rotterdam.
– Het feest van de Geest. Liturgische spiritualiteit van Pinksteren. RU-Studieweekend,
Willibrordsabdij 20 mei, Doetinchem.
– Kwetsbaarheid en authenticiteit: leerkracht vanuit een spirituele humus. Verus Event
2018, Bussum, Spant Theater, 31 mei, Bussum.
– Leraar zijn vanuit monastieke inspiratie. Onderwijs Inspectie Sint Truiden, Museum M,
1 juni, Leuven.
– Gelovig en academisch? Betrokkenheid van studenten en docenten. Veritas Forum,
RU, 6 juni, Nijmegen.
– Etiquette and Spiritual Inheritage. RU Honours Studievereniging, 7 juni, Nijmegen.
– Gebedsgemeenschap vormen. Monastieke impulsen. Opening Stichting De
Binnenkamer, 18 juni, Doorn Hydepark.
– Smartphones & Monniken. "Zin" Pioniersplek, 4 juli, Amsterdam.
– Gebed binnen het actieve religieuze leven. Studiedag Zusters van Liefde, 1 augustus,
Schijndel.
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– Anders leben. Spiritualität in verschiedenen Lebensformen als Experiment.
Redemptoristen Provinz Deutschland & Niederlande, 19 augustus, Siegburg.
– Liturgische spiritualiteit als bron voor theologie en religiestudies. Cursus
Dominicanenklooster, 30 augustus, Huissen.
– Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze. Boekpresentatie Herberg de
Aandacht, 8 september, Heteren.
– Rituele impulsen voor het onderwijs. Bisdom Roermond, Studiedag voor leerkrachten,
13 september, Sittard.
– Heilig je rouw! Liturgische spiritualiteit bij uitvaart. Studiedag Vicariaat West-Brabant
voor Uitvaartleiders, 15 september, Wezemaal.
– Monnik zijn. Culturele en spirituele bespiegelingen. Boekpresentatie Erik Galle, 17
september, Abdij Bonheiden.
– Openheid vanuit het klooster. Avicenna - Academie voor Leiderschap, Willibrordsabdij
21 september, Doetinchem.
– Ontdek je rol vanuit je levensvorm. Avicenna - Academie voor Leiderschap,
Willibrordsabdij 27 september, Doetinchem.
– Liturgisch laboratorium: Getijden beleven. Benedictijns Centrum voor Liturgische
Studies (BCL) weekend, Willibrordsabdij 29 september, Doetinchem.
– Stadklooster zijn - reflecties vanuit de Regel van Sint Benedictus. Opening
Stadsklooster Marieken - Boskapel, 6 oktober, Nijmegen.
– Heilige woede - spirituele impulsen vanuit het klooster. Lecture given at
Stadshartkerkenlezing, 9 oktober, Deventer.
– Liturgische spiritualiteit en Rituele expressie. Liturgiegroep Dominicuskerk, 13
oktober, Nijmegen.
– Monastiek materieel en immaterieel erfgoed vanuit de Regel van Sint Benedictus.
Studiedag "Erfenis en opdracht" - Permanente Vorming OSB & OCSO, Abdij
Westmalle, 23 oktober, Westmalle.
– Onderweg - Pelgrim zijn vandaag. Genootschap van Sint Jacobus, 27 oktober,
Deurne.
– Liturgisch laboratorium: Storytelling & Spiritualiteit. BCL Weekend, Willibrordsabdij, 28
oktober, Doetinchem.
– CDCS-Studieretraite. BCL Weekend voor Nederlandse CDCS deelnemers (Rome),
Willibrordsabdij 2 november, Doetinchem.
– Monastieke Liturgische Expeditie. Titus Brandsma Parochie Oss, Willibrordsabdij 8
november, Doetinchem.
– Liturgisch Laboratorium: Getijden als studieobject. Veldverkenning KU Leuven, Abdij
Keizersberg, 10 november, Leuven.
– Het goede in de mens! Een positieve herlezing van de erfzonde. Basisgroep Heel de
Wereld, 17 november, Venray.
– Heilige woede. Emoties in het kloosterleven. Lecture given at Lezing Benedictushof,
Abdij, 24 november, Egmond.
– Heilig het afscheid! Liturgische spiritualiteit voor uitvaartleiders. Studiedag
Uitvaartleiders Bisdom Hasselt, 29 november, Hasselt.
– Liturgische adem. Monastieke reflecties bij het parochieleven. Retraite Federatie
Groot-Bijgaarden, 1 december, Abdij van Averbode.
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– Contemplatie en engagement bij Thomas Merton. Radboud Reflects "Doen en
denken", RU 3 december, Nijmegen.
– Ontdek je roeping. Ontvankelijkheid van het kloosterleven. Avicenna - Academie voor
Leiderschap, Willibrordsabdij, 13 december, Doetinchem.
– Zinzoekers in dialoog. Intra-religieuze dialoog en spiritualiteit. Boekpresentatie
Francois de Béthune, 15 december, Abdij van Averbode.
Workshops
– Playing with Risks. Performative Dimensions in Life and Work of Thomas Merton.
Contemplation: Performance and Engagement. Thomas Merton’s Writings as
Prophetic Voice for Pacifism bij International Symposium "Prophecy & Renewal",
15 juni, Rome.
Kees Waaijman
Cursussen en inleidingen
– Bloem in de zon, Karmelkring, 5 januari, Oss.
– Verwonderd om Zijn gunnende liefde. Reeks Mystiek in de Psalmen, 13 januari (ps.
111); 2 juni (ps. 148), 10 november, Titus Brandsma Memorial Nijmegen; 14 april
(ps. 148), 20 oktober, Karmel West Amstelveen.
– Cursus ‘Biddend leven’ (inleidingen over psalmen, liturgie en spiritualiteit), 26 januari,
16 februari, 2 maart, 23 maart, 21 september, 12 oktober, 23 november, 14
december, TBM, Nijmegen.
– Onbevangen. Gesprek staf Moria voor gedetineerden, 1 februari, Nijmegen.
– Psalm 32. Vormingshuis, 2 februari, Boxmeer.
– Psalm 47. Psalmcursus 2018, 2 februari, Amersfoort; JMJ Franciscushuis, 6 februari,
Den Bosch; 7 februari, Tilburg.
– Terugblik op 50 jaar Titus Brandsma Instituut Opening jubileumjaar 50 jaar TBI, Aula
Radboud Universiteit Nijmegen, 23 februari 2018, Nijmegen.
– Psalm 38. Vormingshuis, 2 maart, Boxmeer.
– Psalm 136. Vormingshuis, 13 april, Boxmeer.
– Wat in het verborgene groeit Studiedag "Om jou: In de geest van het getijdengebed
biddend de dag door, 26 mei, Nijmegen, TBM.
– Psalm 86. Vormingshuis, 1 juni, Boxmeer.
– Psalm 60. Vormingshuis, 29 juni, Boxmeer.
– "O Jesus, when I gaze on You”. lezing International Course for Carmelite Students,
Titus Brandsma Memorial, 24 juli 2018, Nijmegen.
– “Carmelite mysticism” by Titus Brandsma. lezing International Course for Carmelite
Students, Titus Brandsma Memorial, 27 juli 2018, Nijmegen.
– Vergenadiging. Lezing cyclus ‘Goeie genade!’, Signalen van Spiritualiteit Titus
Brandsma Memorial, 10 september 2018, Nijmegen.
– Psalm 9-10. Vormingshuis, 5 oktober, Boxmeer.
– Psalm 26. Vormingshuis, 7 december, Boxmeer.

47
Huub Welzen
Cursussen en inleidingen
– Secularisatie, (n)iets om bang voor te zijn. Lezing tijdens het symposium Geloven
gaat door. Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de st Jozefkerk in
Oss, 18 mei, Oss.
– Stilte: ruimte voor de ander. Lezing voor de karmelfamilie Nederland, 13 oktober,
Nijmegen.
– Wegwijs in het Nieuwe Testament. Twee voordachten voor Karmelkring Boxmeer, 20
november en 4 december, Boxmeer.
Herman Westerink
Inleidingen
– Freuds Drie verhandelingen. Lecture given at Podium “Spui 25”, 21 februari,
Amsterdam.
– Melancholie en hechting. Lezing bij boekpresentatie Ben Schomakers, Het begin van
de melancholie, 10 maart, Antwerpen.
– Psychoanalytische perspectieven op de act van vereren. Lecture given at Logosstudiedag, 14 mei, Leuven.
– Haat, woede en schrik in het werk van Freud. Lecture given at Symposium Haat,
woede en geweld, 7 juni, Brugge.
– Eine Wende des Denkens. Lacan, Psychoanalyse und Reformation. Lecture given at
Frankfurter Psychoanalytischer Freitagsrunde, 21 september, Frankfurt.
Theo van der Zee
Trainingen
– Persoonlijk Leiderschap. Verhaal van de School en Zingeving, Schoolleiders &
directeuren, 27 februari & 3 april.
– Leiderschap & Onderscheiding. Studiedag Schoolleiding, 12 april,.
– Management Development Programma Persoonlijk Leiderschap & Spiritualiteit.
Schoolleiders en Directeuren, 17 – 18 mei.
– Leergang Persoonlijk Leiderschap, Goed Onderwijs & Zingeving. Schoolleiders en
rectoren, 10 oktober, 14 november, 10 december.
– Expeditie Leerkracht, Persoonlijk Leiderschap & Spiritualiteit, . Leerkrachten, 11 – 12
oktober.
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7 Begeleiding eindscripties Opleiding Geestelijke Begeleiding
Corrie van Baal
– Rob Kroes (2011-2013), Wat gebeurt er? Aandacht: geven om te ontvangen (tweede
beoordelaar: Hein Blommestijn).
– Marlies Huveneers (2013-2015), Luisterend ontvangen worden: Zoektocht om
verbinding te vinden met het concrete bestaan (tweede beoordelaar: Hein Blommestijn).
– Thomas Volman (2013-2015), De deur van de stilte. Het Stiltehuis als plek voor
geestelijke begeleiding (tweede beoordelaar: Huub Welzen).
– Mieke Buuts (2015-2017), Open ruimte. Zorg in onderwijs (tweede beoordelaar:
Herman Westerink).
– Monique Derks (2015-2017), Lijden en de rol van geestelijke begeleiding (tweede
beoordelaar: Jeroen van Lawick).
– Yt de Groot (2015-2017), Met voelsprieten. Een gesprek dat goed doet en hoe dat
voor elkaar te krijgen (tweede beoordelaar: Wendy Litjens).
– Alisa Kasmir (2015-2017), Hineni, de Imitatione Abrahae (tweede beoordelaar: Hein
Blommestijn).
– Henri Knol (2015-2017), De weg van het verlangen (tweede beoordelaar: Frans
Croonen).
– Saakje Hoekstra (2015-2017), Stilte, als mystagogische ruimte (tweede beoordelaar:
Jeroen van Lawick).
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SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS
Een van drie grote onderzoeks- en vormingsdomeinen van het Titus Brandsma Instituut
betreft ‘maatschappelijke spiritualiteit’. Het is in dat kader dat het TBI eraan houdt een
samenwerking met maatschappelijke partners aan te gaan en, waar dit al een feit is,
verder uit te bouwen en zo mogelijk te intensiveren. Vanuit onze expertise gaan we
samen met die partners op zoek naar de juiste taal en toon om mensen uit bepaalde
professionele of maatschappelijke circuits of organisaties bij te staan in de spirituele
dimensie van wat hen drijft en inspireert.

1 Stichting Carmelcollege
Sinds 2014 is er in het kader van ‘bezielde professionaliteit’ nauwe samenwerking
gegroeid met Stichting Carmelcollege, een stichting die bijna 100 jaar geleden vanuit de
Karmelorde werd opgericht en op dit moment de tweede grootste organisatie voor
middelbaar onderwijs is in Nederland. De afgelopen jaren zijn, vooral door Anne-Marie
Bos en Theo van der Zee, gesprekken gevoerd met medewerkers van Stichting
Carmelcollege om stap voor stap een beweging op gang te brengen waarin bezielde
professionaliteit meer en meer handen en voeten krijgt. Er zijn twee modules ontwikkeld
voor medewerkers van de Carmelscholen, die – beide op eigen wijze – vruchtbaar
worden gemaakt in de organisatie. Er is deelgenomen aan een congres voor
Carmelscholen wereldwijd, waarbij de verbinding van de Stichting met haar
karmelitaanse wortels en identiteit zichtbaar werd gemaakt.
In 2018 kreeg de uitspraak van Titus Brandsma, ‘kennis is maar de helft’ binnen de
organisatie meer en meer betekenis. Leerlingen werden bijvoorbeeld gevraagd vlogs te
maken van waar zij op hun school die ‘andere helft’ tegenkomen. In het kader van
‘kennis is maar de helft’ bezochten ook de leden van de Raad van Bestuur en leden van
de Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege samen met Anne-Marie Bos, Rome.
Daar vond onder andere een ontmoeting en gesprek plaats met leden van het generaal
bestuur van de Karmelorde. In het kader van bezielde professionaliteit is begonnen met
een publicatie over Carmel/Karmel ten behoeve van (nieuwe) medewerkers van de
Stichting.

2 Verus
Het veld van het onderwijs speelt een belangrijke rol binnen het project
Maatschappelijke Spiritualiteit. Door de ontwikkelingen en de uitstekende netwerken is
er voor geopteerd om van dit veld een speerpunt te maken. Door de Verus-TBIOnderzoeksplaats wordt onderzoek verricht naar spiritualiteit in de context van het
onderwijs. Theo van der Zee is uitvoerder van dit onderzoek.
Meer specifiek onderzoekt Theo manieren waarop schoolleiders niet alleen in hun eigen
biografie ontdekken wat betekenisvol is, maar ook in staat zijn om betekenis te creëren
in hun leidinggeven en het nemen van besluiten.
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Voor dit praktijkgericht onderzoek zijn in 2018 een drietal gesprekken ontworpen die
hen daarin ondersteunen: het biografisch gesprek, het reflectiegesprek en het
besluitvormingsgesprek. De ontwerpen zijn gebaseerd op inzichten uit de
wetenschappelijke studie van de christelijke spiritualiteit en vervolgens ook getoetst en
verbeterd op basis van advieswerk onder schoolleiders in het katholiek primair en
voortgezet onderwijs. Door deze toetsing met interventies is dit onderzoek altijd ook
vormend van aard.
Op basis van het onderzoek wordt de publicatie van het boek Goed Leiderschap in
2019 verwacht.

3 KSGV
Met de benoeming van Herman Westerink als bijzonder gasthoogleraar vanwege het
KSGV (Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid) aan
de KU Leuven met als leerstoel “Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid,
met bijzondere aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse” is er een stevige
basis gelegd voor een inhoudelijke samenwerking van KSGV en TBI op het thema van
het onderzoek naar spiritualiteit, mystiek en zingeving. In 2017 werd een studiedag over
het werk van Karl Jaspers georganiseerd. Uit deze studiedag is ook een gezamenlijke
publicatie voortgekomen (Geestelijk gezond? Karl Jaspers – Psyche en grenservaring,
H. Westerink & A. Braam (red.), KSGV, Tilburg, 2017). De leerstoel in Leuven speelt
een belangrijke rol in de context van de Erasmus Mundus aanvraag die vanuit
een samenwerking tussen TBI en KU Leuven gestalte heeft kunnen krijgen. Sinds 1
januari 2019 is Herman Westerink voorzitter van het KSGV.

4 Slangenburg
In het kader van de samenwerking heeft de medewerker bijgedragen aan diverse
studiedagen waar hij het thema van contemplatief engagement presenteerde. Er
ontstond een boekpublicatie waarin de subversieve functie van monastieke spiritualiteit
vandaag ontvouwd wordt: de vervreemding door het terugtrekken uit de wereld kan juist
de kritische stem van deze spiritualiteit tot leven laten komen. Een specifiek accent lag
in het afgelopen jaar op het werk en leven van Thomas Merton, vijftig jaar na zijn dood.

5 Incompany
In 2018 is er binnen de sectie Maatschappelijke spiritualiteit een nieuw initiatief onder
de naam Incompany gestart. Het Titus Brandsma Instituut is deskundig op het gebied
van zingeving, spiritualiteit en mystiek en wil deze expertise inzetten bij concrete
praktijksituaties via incompany trainingen en/of trajecten. Wanneer professionaliteit
vanuit bezieling, motivatie en inspiratie gevoed en beleefd kan worden, zowel
individueel als gedeeld met collega’s, zal dat een positieve invloed hebben op de
kwaliteit van de resultaten en daardoor het plezier in het werk vergroten.
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Het Titus Brandsma Instituut heeft voor medewerkers, midden- en hoger kader en
directie een divers aanbod, zoals cursussen, trainingen, begeleiding, bezinnings- of
inspiratiedagen, het verzorgen van refereerbijeenkomsten en het steunen of verrichten
van wetenschappelijk onderzoek. Om te beginnen is er in 2018 een aantal oriënterende
gesprekken gevoerd met acht instellingen in de zorg.
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PERSONELE OPBOUW VAN HET INSTITUUT PER 31-12-2018
Bestuur
prof. mr. C.J.H. Jansen (voorzitter)
mr. drs. Q.J.M. Kramer (secretaris, tot 21 november)
mr. A.I.M. van Berkum (penningmeester)
J. Brouns O.Carm
drs. M.-L. Fisscher MEd
drs. C.M. van den Heuvel
drs. B. Huitema c.m.m.
Wetenschappelijke directie
prof. dr. Inigo Bocken (wetenschappelijk directeur ), 0,1 fte (tot 1 mei 0,3 fte)
dr. Marc De Kesel (directeur interne en externe zaken), 0,4 fte
(tot 1 mei 0,2 fte wetenschappelijk secretaris)
Personeelsvertegenwoordiging
dr. Charles Caspers (voorzitter)
dr. Anne-Marie Bos (secretaris)
drs. Henk Rutten (vicevoorzitter)
Wetenschappelijke Adviesraad
prof. dr. P. J. M. van Tongeren, voorzitter (RU Nijmegen)
prof. dr. J. F. Goud (Universiteit Utrecht)
prof. dr. P. Van Hecke (KU Leuven)
prof. dr. L. ten Kate (UvH Utrecht)
prof. dr. E. J. P. van Loon (Tilburg University)
prof. dr. Th. Mertens (Universiteit Antwerpen, tot 1 oktober)
prof. dr. P. J. A. Nissen (RU Nijmegen, tot 14 mei)
prof. dr.dr. M. Plattig (WWU Münster)
Onderzoek
Onderzoeksveld 1: Grondslagenonderzoek (1,65 fte)
Intellectuele biografie Titus Brandsma (Reinier Post)
prof. dr. Inigo Bocken 0,4 fte (tot 1 mei 0,2 fte Theorievorming Maatschappelijke
spiritualiteit)
dr. Ineke Cornet 0,4 fte
Moderne Devotie (0.6 fte)
dr. Rijcklof Hofman 0,6 fte
Mystiek en Spiritualiteit in de moderne tijd (0,25)
dr. Marc de Kesel 0,25 fte
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Onderzoeksveld 2: Religieus leven (3,35 fte)
Mystiek/Mystagogie (0,0 fte)1
dr. Loet Swart 0,2 fte
Spiritualiteit van het religieus leven (1,2 fte)
dr. Charles Caspers 0,9 fte
drs. Pierre Humblet 0,8 fte (0,5 fte t.l.v. KNR en 0,3 fte t.l.v. TBI)
Bronnen van Karmelitaanse spiritualiteit (0,8 fte)
dr. Anne-Marie Bos 0,5 fte
dr. Edison Tinambunan 0,3 fte
Bijbelse en liturgische spiritualiteit (1,35 fte)
dr. Anne-Marie Bos 0,05 fte
dr. Ad de Keyzer 0,1 fte
prof. dr. Kees Waaijman 0,75 fte
dr. Huub Welzen 0,55 fte
Onderzoeksveld 3: Maatschappelijke spiritualiteit (1,45 fte)
Maatschappelijke spiritualiteit (1,1 fte)
dr. Anne-Marie Bos 0,05 fte
prof. dr. Thomas Quartier 0,2 fte
prof. dr. Herman Westerink 0,45 fte
dr. Theo van der Zee 0,4 fte
Spiritualiteit en Kunst (0,35 fte)
dr. Anne-Marie Bos 0,05 fte
dr. Marc de Kesel 0,3 fte
Spiritualiteit en Muziek
dr. Ad de Keyzer 0,05 fte 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Begeleiding promotieprojecten (0,15 fte)
dr. Hein Blommestijn 0,05 fte
dr. Charles Caspers 0,1 fte
Totaal 6,6 (exclusief directeur/secretarisfunctie)

De inzet van dr. Loet Swart wordt niet meegeteld omdat hij zijn onderzoek als vrijwilliger verricht.
De inzet van dr. Ad de Keyzer wordt hier en ook verderop niet meegeteld omdat hij zijn onderzoek als
vrijwilliger verricht.

1
2
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Discipline-ontwikkeling en onderwijs
Redactiesecretariaat Studies in Spirituality (0,3 fte)
drs. Wendy Litjens 0,3 fte
Onderwijs (0,7 fte)
dr. Anne-Marie Bos 0,15 fte
drs. Corrie van Baal 0,1 fte
drs. Wendy Litjens 0,1 fte
prof. dr. Kees Waaijman 0,05 fte
dr. Marc De Kesel 0,05
dr. Huub Welzen 0,05 fte
dr. Ad de Keyzer 0,05 fte
drs. Henk Rutten 0,15 fte
mw. Lieneke Lok-Epema 0,05 fte
Totaal 1 fte
Incompany
drs. Corrie van Baal 0,3 fte
SPIRIN
drs. Henk Rutten 0,7 fte
drs. Wendy Litjens 0,2 fte
Totaal 0,9 fte
Ondersteuning van Onderzoek en Onderwijs
Hoofd middelen
mw. Lieneke Lok-Epema 0,75 fte
Ondersteuning project Maatschappelijke Spiritualiteit
mw. Ria Heerema 0,3 fte
Informatievoorziening
drs. Henk Rutten 0,15 fte
Bureau
mw. Ria Heerema 0,5 fte
Communicatie en PR
drs Ilja Kramer 0,6 fte
Totaal 2,3 fte
Op de peildatum bedroeg de totale omvang van de aangestelde staf 11,1 fte exclusief
wetenschappelijk directeur en directeur interne en externe zaken, 11,6 fte inclusief
beiden.
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Wetenschapscommissie:
prof. dr. Inigo Bocken
dr. Marc De Kesel (voorzitter)
dr. Anne-Marie Bos
prof. dr. Thomas Quartier
prof. dr. Herman Westerink (secretaris)
Commissie editieproject The Writings of Titus Brandsma
dr. Charles Caspers (voorzitter)
dr. Edison Tinambunan
prof. dr. Kees Waaijman

