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TBI IN HET
TWEEDE JAAR VAN CORONA
Jaarverslag 2021

Het Titus Brandsma Instituut heeft vanaf de
oprichting ruim vijftig jaar geleden altijd onderzoek
verricht vanuit een multidisciplinaire invalshoek
(theologisch, wijsgerig, hermeneutisch, historisch en
godsdienstwetenschappelijk), met een uitdrukkelijke
betrokkenheid op de maatschappelijke praktijk en in
verbondenheid met de levende tradities van religieuzen.
2021 was voor de hele samenleving een jaar dat
belemmeringen opwierp om elkaar te kunnen blijven
ontmoeten. Het hele jaar stond immers in het teken van
coronamaatregelen, die ook het TBI voor bijzondere
uitdagingen hebben geplaatst, met name op gebied van
online-onderwijs (zie paragraaf 1)
Het jaar van beperkingen en tegenslagen bracht aan het
einde ook hoop, met het nieuws in november over een
belangrijke stap op weg naar de heiligverklaring van Titus
Brandsma (zie paragraaf 2).
De coronapandemie en de bijbehorende maatregelen
stelden het TBI het hele jaar door voor bijzondere
uitdagingen. In de eerste plaats het organiseren van
activiteiten die door deelnemers ook op afstand
4

bijgewoond konden worden. Ten tweede, het faciliteren
van mogelijkheden voor intercollegiaal contact in een
situatie waarin thuiswerken de norm was.

1.1 ONLINE ACTIVITEITEN TREKKEN
EXTRA PUBLIEK
De studieweek Mystiek werd in juli bijgewoond door
honderd mensen via de livestream op YouTube (naast
de 25 deelnemers die fysiek aanwezig waren in de kapel
van het Berchmanianum). Zo konden zij die niet de
gelegenheid hadden om naar Nijmegen te komen, toch
de Studieweek volgen. Een van de deelnemers sprak lof
uit voor de mogelijkheid om de week op afstand mee
te kunnen maken: ‘Ik wil het TBI en Kick Bras hartelijk
bedanken voor deze mooie studieweek. Het was prima om
online mee te maken en erg inspirerend.’
Ook de Titus Brandsma Lezing, in oktober uitgesproken
door astrofysicus Heino Falcke, wist online extra publiek
te trekken, naast zo’n tweehonderd bezoekers in de
Stevenskerk - een voor dit jaar hoog aantal dat mogelijk
werd omdat de lezing plaatsvond in een coronaluwe

periode. Een kleine driehonderd bezoekers volgden de
lezing via de livestream (of keken die achteraf terug) via
ons YouTube-kanaal. Een webpagina biedt toegang tot
de diverse online presentaties, met naast de lezing ook
het orgelspel die middag van Berry van Berkum en een
overzicht in foto’s.
Digitaal symposium over Michel Foucault
Op vrijdagmiddag 12 maart was de aftrap van het driedelig
online symposium over Foucaults Bekentenissen van
het vlees, in het voorjaar van 2020 postuum verschenen.
De reeks, een coproductie van TBI, FFTR en Hogeschool
Saxion, kreeg een vervolg met bijeenkomsten in mei en
september. De opkomst bij de online lezingen was zeer
goed, met zo’n 35 bezoekers bij de live lezingen en een
kleine tweehonderd deelnemers die achteraf de video
bekeken. Bijdragen aan de drie online lezingen werden
geleverd door: Machiel Karskens, Patrick Vandermeersch
en Herman Westerink; Danny Praet, Michiel Leezenberg en
Steven Dorrestijn; Marli Huijer, Marc De Kesel en Liesbeth
Schoonheim.
Collegereeksen veelal online
Aan het begin van het jaar werd de collegereeks
Omvorming voor een klein publiek online verzorgd. Dat
gold vervolgens ook voor de in het voorjaar gehouden
collegereeks Onderscheiding. De reeksen in het najaar,
Liturgie en Niet-weten konden blended plaatsvinden
(deels fysiek met toehoorders in het Titus Brandsma
Memorial, deels online). Meer over de collegereeksen in
het hoofdstuk over ons onderwijs.
Ook interne contacten online
Om het coronaleed ietwat te verzachten, werden in
2021 de ‘digitale koffietafels’ voortgezet, tweewekelijks
op woensdagochtend, tot en met de zomer. Steeds zo’n

tien medewerkers sloten aan om digitaal even bij te
praten en om ideeën uit te wisselen. De beperkingen van
dit informele contact online werden door veel van de
deelnemers gevoeld.
TBI-leeskring
Marc De Kesel startte in februari een nieuwe online
leeskring over het commentaar van paus Gregorius de
Grote op het Hooglied, rond het jaar 600 verschenen als
Expositio de Canticum Canticorum. Deze tekst, die volgens
De Kesel een aandachtige duiding verdient, verscheen in
het Nederlands als Je borsten zijn zoeter dan wijn (Damon,
2007). De vijf bijeenkomsten van de leeskring werden
bijgewoond door zes trouwe deelnemers.

'Via de inhoud weten we elkaar
gelukkig goed te bereiken'
TBI-onderzoeker Ad Poirters kijkt opnieuw met genoegen
terug op deze vorm van contact. Waar volgens hem de
koffietafels de mensen niet inhoudelijk bij elkaar wisten
te brengen, lukte dat wél met de interne leeskring rond
De tempel van onze ziel, die al in 2020 was gestart. “Via
de inhoud weten we elkaar gelukkig goed te bereiken. Dit
was ook dit tweede jaar van corona hard nodig.” Poirters
noemt het een uitdaging voor het TBI om heel alert te zijn
op versnippering. “De coronatijd maakte ons hier extra
attent op. Het zit bij ons ingebakken dat mensen hun
eigen weg kunnen gaan. Dat levert veel moois op, maar
het is goed dat er ook aandacht is voor samenwerking.”

5

HOOFDSTUK 01

Hoe word je een heilige?
Een noodzakelijke conditie
is dat de kandidaat al is
zalig verklaard. Ook moet
aan deze persoon, en naar
niks of niemand anders, een
verifieerbaar wonder worden
toegeschreven.
Bijzondere plaats voor de
journalistiek
In de ogen van Titus was de
journalistiek een uitstekende
‘moderne’ mogelijkheid om het
geestelijke leven een plaats
te geven in de ook toen al
seculariserende samenleving.
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Het Titus Brandsma Instituut heeft in 2021 veel werk
verzet met de voorbereidingen van de heiligverklaring
van Titus Brandsma. Zo hebben wetenschappers van
het TBI samen met collega’s van andere faculteiten
(met name van FFTR) een populair wetenschappelijk
boek uitgebracht (Titus Brandsma, van held tot heilige,
zie hoofdstuk 5), waarin alle aspecten van leven en
werken van Titus aan de orde komen. Het boek ligt klaar
voor verspreiding en wordt ten doop gehouden bij de
heiligverklaring

1.2 HEILIGVERKLARING
TITUS BRANDSMA

Naast dit boek zal in 2023 ook de intellectuele biografie
over Titus verschijnen, waaraan medewerkers van het
TBI al een aantal jaren werken. Over de vorderingen van
dit project, zie hoofdstuk 2. Belangrijk in het onderzoek
naar Titus Brandsma is ook het Editieproject (sinds
2018), een digitale uitgave van zijn geschriften. Naast
fundamenteel onderzoek is het TBI betrokken bij tal van
populariserende uitgaven. Onderliggend materiaal vormt
ook de bisdomspecial, TB. Heilige van de lage landen, tot
stand gekomen met medewerking van het TBI.

De aankondiging van de heiligverklaring bracht veel
media in beweging. Het NOS Journaal besteedde er in
meerdere edities aandacht aan. Ook veel kranten brachten
het nieuws. Voor een volledig mediaoverzicht, ook over
alle andere onderwerpen, zie hoofdstuk 5, over onze
zichtbaarheid.

Dit jaar is bovendien voor de media en het grote publiek
een speciale website ingericht over werk en leven van
Titus. Op deze website, die in 2021 al is gelanceerd, kan
de bezoeker onder meer kennis nemen van het gehele
introductiehoofdstuk van het publieksboek. Ook zijn de
diverse stappen verwoord op weg naar de heiligverklaring.

Beeld linksboven
Nijmegen, beeld van Titus
Brandsma door Gerard
Mathot (1985) op het universiteitsterrein Heyendaal.
Beeld rechts
Titus Brandsma als rector
van de KU Nijmegen (1932)

Op vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus
Franciscus de heiligverklaring van
de Nijmeegse hoogleraar en priester
Titus Brandsma bekend. Op zondag 15
mei heeft de officiële heiligverklaring
plaatsgevonden in Rome.

Brandsma was rector magnificus en
hoogleraar Filosofie aan de Radboud
Universiteit – destijds Katholieke
Universiteit Nijmegen. Hij kwam om het
leven in concentratiekamp Dachau, een
half jaar nadat hij wegens zijn verzet
tegen het nationaalsocialisme door de
nazi’s was gearresteerd. In 1985 werd
Titus Brandsma al zaligverklaard en in
2005 werd hij verkozen tot Grootste
Nijmegenaar aller Tijden.

Eind 2021 erkende Paus Franciscus al
het wonder dat wordt toegeschreven
aan Brandsma: de genezing van de
Amerikaanse pater Driscoll.
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MISSIE
& VISIE

Titus Brandsma Instituut

ONDERZOEK
VORMING & ONDERWIJS
Analyse van de mystieke traditie

MISSION STATEMENT
"Het TBI heeft als taak de academische studie van de spiritualiteit in het licht van de
christelijke traditie in verleden en heden, ten dienste van Kerk en samenleving door middel
van publicaties, onderwijs en vorming."

KERNWAARDEN
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ONDERZOEK

VORMING EN ONDERWIJS

Diverse invalshoeken

Team van experts

Het Titus Brandsma Instituut
doet onderzoek naar de
grondslagen, de geschiedenis
en de thematiek van historische
en hedendaagse vormen
van mystiek en spiritualiteit.
Naast het strikt ontginnen
van bronteksten uit de
mystieke traditie, benadert het
instituut het onderzoeksveld
vanuit diverse invalshoeken:
theologisch en wijsgerig,
hermeneutisch, historisch en
godsdienstwetenschappelijk.

Het instituut heeft een
grote expertise opgebouwd
in het vertalen van
onderzoeksresultaten naar
onderwijs en vorming,
ten dienste van een
breed geïnteresseerd
publiek. Via onderwijs in
de collegereeksen, de TBILectures en de Studieweek
Mystiek delen wij onze
kennis en inzichten met
geïnteresseerden. Aan dit
lijstje kunnen we ook de in
2019 gestarte TBI-Leeskringen
toevoegen: groepen met
gemiddeld twaalf deelnemers
die gezamenlijk teksten uit
de mystieke traditie lezen en
becommentariëren.
Het TBI zet zijn deskundigheid
op het gebied van zingeving
en spiritualiteit ook in voor
bedrijven en organisaties.
Het staat scholen bij met het
invoeren van contemplatief
leiderschap. Daarnaast
wordt samengewerkt met de
Carmelscholen in het project
‘Bezielde professionaliteit’.

Het TBI doet onderzoek
naar de grondslagen,
geschiedenis en thematiek
van historische en
hedendaagse vormen van
mystiek en spiritualiteit
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WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Het Wetenschapsplan plaatst het mission statement
van het instituut opnieuw tegen het licht van de
ontwikkelingen in de academische wereld, het religieus
leven én de samenleving. Het TBI stoelt immers van
oudsher op het wetenschappelijk debat, op het religieus
leven, op de verschillende scholen van spiritualiteit (in
het bijzonder de Karmelitaanse spiritualiteit) én op de
maatschappelijk praktijk.

Jaarverslag 2021

Dit hoofdstuk opent met ontwikkelingen binnen het
onderzoek die het gehele TBI aangaan (paragraaf
3,1), onder meer met het in 2021 vastgestelde nieuwe
Wetenschapsplan 2022-2026. Een belangrijk nieuw
accent hierin is de sterkere oriëntatie op de samenhang
tussen de drie onderzoekslijnen, door meer ruimte
te bieden voor ‘de inhoudelijke en methodische
samenhang van het onderzoek binnen en tussen de
verschillende onderzoekslijnen’.
In het wetenschapsplan is het onderzoek geordend en
gekaderd binnen drie onderzoekslijnen. In paragraaf 3.2
komt het onderzoek naar de Bronnen en grondslagen
van christelijke spiritualiteit en mystiek aan de orde,
in 3.3 het Religieus leven en in 3.4 de onderzoekslijn
Maatschappelijke spiritualiteit.
Met een blik op de toekomst besluit het hoofdstuk met
een paragraaf (3.5) waarin enkele projecten worden
geschetst die de instituutsbrede ambities kunnen
inkleuren.
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3.1 ONTWIKKELINGEN IN HET
ONDERZOEK
Nieuw wetenschapsplan vastgesteld
In 2021 is het nieuwe Wetenschapsplan tot stand
gekomen en aangenomen. Dit bouwt deels voort op
het voorgaande plan (2017-2021), en zet daarnaast
nieuwe lijnen uit naar de toekomst. De nadruk ligt op
de inhoudelijke en methodische samenhang binnen
en tussen de verschillende onderzoekslijnen. Dit om
medewerkers aan te moedigen om bijdrages te leveren
aan verschillende onderzoekslijnen en innovaties in
onderzoek en onderwijs te bevorderen.
De vernieuwing gaat samen met ingrijpende wisselingen in
de wetenschappelijke staf, met name door pensioneringen
en nieuwe vacatures. Het plan biedt daarmee voor oude
en nieuwe medewerkers het handvat om te komen tot
nieuwe projecten voor onderzoek, onderwijs en vorming.
Het nieuwe Wetenschapsplan vormt daarmee ook de
grondslag voor het personeelsbeleid.

In de tijd dat het TBI werd opgericht was het christendom
in westerse samenlevingen een nog volop geleefde religie
en was er nog een brede kennis van en verbondenheid
met de christelijke spirituele traditie. Ruim vijftig jaar
later is de situatie grondig veranderd. De nieuwe lijnen
in het wetenschapsplan worden geschetst tegen deze
achtergrond van afkalvende verbondenheid met de
christelijke spirituele en mystieke traditie.
Vleugels uitslaan over ordes en congregaties
Met de aanstelling van Inigo Bocken als coördinator
voor de relaties met de ordes en congregaties, zet
het TBI kracht bij aan het voornemen in het nieuwe
wetenschapsplan om de vleugels binnen het religieus
leven verder uit te slaan. De gewenste horizonverbreding
wordt onderstreept met de komst van twee
gastonderzoekers, de zusters Dominicanessen Marga
Zwiggelaar en Catharina Al.
Nieuwe leerstoelen versterken band met Leuven
Door een gezamenlijk inspanning van het TBI en de
faculteit FTR kon in 2021 een bijzondere leerstoel
worden ingericht aan de Faculteit voor Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven. Inigo Bocken
werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Mystieke
theologie. Zijn onderzoek richt zich op de historische
relatie tussen mystiek, theologie en filosofie tegen de

achtergrond van actuele debatten omtrent de plaats van
religie en spiritualiteit in een (post)seculiere samenleving.
Door deze leerstoel wordt de relatie met de KU Leuven
versterkt en uitgebouwd. De leerstoel in Leuven speelt
een belangrijke rol in de nationale en internationale
zichtbaarheid en uitstraling van het TBI.

'De leerstoel in Leuven speelt een
belangrijke rol in de nationale en
internationale zichtbaarheid en
uitstraling van het TBI'
Promovendibeleid
Met de benoeming van Inigo Bocken in Leuven, en vorig
jaar (2020) van Marc De Kesel bij de faculteit FTR, is het
aantal onderzoekers met promotierecht gestegen tot
drie (met Thomas Quartier in Nijmegen en Leuven). Dit
biedt het TBI de gelegenheid om méér promovendi te
begeleiden in onderzoek naar spiritualiteit en mystiek
– een nieuwe generatie die kan zorgen voor nieuwe
impulsen voor onderzoek en onderwijs.
De promovendi worden ingeschreven bij de Graduate
School for the Humanities (GSH) en worden conform
de GSH-richtlijnen geëvalueerd en gemonitord. Met
een nieuw te ontwikkelen doctoraatprogramma
(voor promovendi, TBI-Fellows en getalenteerde
masterstudenten) wil het TBI aansluiting zoeken bij andere
onderzoekscholen, zoals NOSTER, Onderzoekschool
Mediëvistiek en OZSW. Dit biedt extra kansen voor
onderlinge intellectuele uitwisseling.
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verstevigd, zoals met het Geert Groote Huis (Deventer), het
Ruusbroecgenootschap (Antwerpen) en met de ThomasStiftung Kiefer, het Thomas-Archiv en de Thomas-Verein,
alle met hun thuisbasis in Kempen (Duitsland).

3.2 BRONNEN EN GRONDSLAGEN
VAN DE CHRISTELIJKE
SPIRITUALITEIT EN MYSTIEK
Deze grootste en breedste onderzoekslijn rust vanaf
dit jaar nog op twee pijlers, in plaats van vier vorig jaar.
Hiermee wordt al iets voorgesorteerd op de wens in het
wetenschapsplan om te komen tot meer samenhang
binnen de onderzoekslijnen. De eerste pijler behelst een
wijsgerig-theologische reflectie op de grondbegrippen
en structuren van de christelijke spirituele en mystieke
traditie, en de plaats daarvan in de moderne tijd. De
tweede pijler omvat literair-historisch onderzoek naar
bronnen uit dezelfde traditie.
Internationaal congres Thomas van Kempen
Dit jaar stond voor het TBI mede in het teken van het
overlijden, 550 jaar geleden, van Thomas van Kempen,
een van de belangrijkste auteurs van de Moderne Devotie.
In vergader- en conferentiecentrum Soeterbeeck werd
in augustus een internationaal congres georganiseerd,
Thomas a Kempis, his Works and their Reception. Dit
tweedaags congres lag in handen van Ad Poirters en
Wendy Litjens en werd georganiseerd samen met de
faculteiten Letteren en FTR van de Radboud Universiteit.
Centraal in het congres stond de ontvangst, toe-eigening
en doorwerking van het werk van Thomas door de eeuwen
heen. De opbrengsten van het congres zullen naar
verwachting in 2023 verschijnen in een congresbundel.

Vijfde deel Werken van Geert Grote in januari in de
boekwinkel
Na zes jaar noeste arbeid legde Rijcklof Hofman dit jaar
de laatste hand aan het vijfde deel van zijn kritische
editie van de Latijnse werken van Geert Grote. Dit vijfde
deel, sinds begin 2022 in de boekhandel, ontsluit Latijnse
vertalingen die Geert Grote maakte van oorspronkelijk
Nederlandstalige teksten van tijdgenoten, onder meer
van Jan van Ruusbroec en Godfried Wevel (Ruusbroecs
leerling).
Geert Grote schreef de vertalingen met de hand op,
wat het ontcijferen lastig maakte. Bovendien zijn van
de vertalingen alleen kopieën van anderen bewaard
gebleven. Hofman heeft deze met elkaar vergeleken om
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst in de buurt
te komen. Het editeren van de opera omnia noemt hij
daarom figuurlijk ‘monnikenwerk’. Het zal zeker nog tot
2027 duren voordat alle boeken gereed zijn.
Voortgang geschiedschrijving Soeterbeeck
Ad Poirters heeft het manuscript afgerond van zijn boek
(met co-auteur Hans Kienhorst) over de geschiedenis
van de historische bibliotheek van klooster Soeterbeeck
in Deursen. Naast een studie en catalogus van de oude

'Met het congres werden de banden
met enkele samenwerkingspartners
verstevigd'
Collega’s uit binnen- en buitenland maakten hun
opwachting, onder wie Pieter de Villiers (Universiteit
van die Vrystaat, Bloemfontein), Koen Goudriaan (Vrije
Universiteit, Amsterdam) en Margarita Logutova (Russische
Natonale Bibliotheek, Sint-Petersburg). Met het congres
werden de banden met enkele samenwerkingspartners
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boeken van de zusters, biedt deze monografie op
methodologisch niveau een vernieuwende benadering
van de studie van boekencollecties, en op inhoudelijk
niveau een bijdrage aan het debat over de doorwerking
van de Moderne Devotie in vrouwenkloosters die daaruit
voortkomen. Deze wetenschappelijke studie zal op 25

november 2022 verschijnen bij Brepols in Turnhout.
Oratie Marc De Kesel
Een van de mijlpalen in 2021 was in mei de oratie door
Marc De Kesel, benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
met de leeropdracht ‘Theologie, mystiek en moderniteit’.
Hij sprak zijn inaugurele rede uit onder de titel Een
eigengereide Drievuldigheid. Theologie, mystiek
en moderniteit. Vanwege corona kon slechts een
beperkt aantal gasten de rede in de aula bijwonen; het
leeuwendeel nam er online kennis van.
Kritische reflectie
De lijn Bronnen en grondslagen van christelijke
spiritualiteit en mystiek omvat zowel filosofischtheologisch als historisch-filologisch onderzoek.
Bovendien ligt de focus op verschillende tijden: voor de
een staan de middeleeuwen centraal, de ander richt zich
op de moderniteit. Daartussen zit onderzoek naar de
doorwerking van de spiritualiteit van de Moderne Devotie
in de (vroeg)moderne tijd. Binnen de lijn zijn onderzoekers
werkzaam met allerlei verschillende achtergronden,
die van oudsher eigen projecten hebben ingericht en
uitgebouwd. Er gebeurt veel goeds, maar het creëren
van meer samenhang tussen de diverse onderwerpen is
wenselijk.
Sinds dit jaar is, zoals gemeld, het aantal
aandachtsgebieden binnen de lijn teruggebracht van
vier naar twee. Deze herindeling is een goede stap naar
meer formele samenhang, en bovendien geheel in lijn
met het in het wetenschapsplan geformuleerde streven
naar meer interdisciplinaire samenwerking binnen het
instituut. Verdere stappen daartoe vormen echter nog een
hele uitdaging. Het aanstellingsbeleid van de afgelopen
tijd liep vooruit op een nauwkeurige uitkristallisering van
de onderzoekslijn. Dit heeft de interne samenhang op
het niveau van de onderzoeksthematiek niet vergroot.
Idealiter waren eerst de nieuwe kaders bepaald,
en daarbinnen mensen aangesteld. Wel hebben de
aanstellingen geresulteerd in een nieuwe generatie
onderzoekers die over grenzen kan en wil kijken.

onderzoek nadrukkelijk uit de expertise en ervaringen uit
het leven van de religieuzen.
De lijn omvat zowel historisch en wijsgerig-theologisch
onderzoek als ook onderzoek naar de betekenis van de
ervaringen en praktijken van scholen van spiritualiteit
voor de hedendaagse samenleving, met onder meer
aandacht voor de doorwerking in hedendaagse politiek,
maatschappelijk engagement én het persoonlijk, geestelijk
leven.In het bijzonder is het onderzoek gericht op de
Karmelitaanse spiritualiteit en mystiek, en de doorwerking
daarvan in leven en werk van Titus Brandsma. De
komende jaren krijgt het Brandsma-onderzoek een
centrale plaatst in deze onderzoekslijn.
Voorbereidingen op de pauselijke synode
Anne-Marie Bos verleent medewerking aan de KNR door
mee te denken in een werkgroep over het jaarthema.
In 2021 begon het door de paus afgekondigde synodale
proces, waaraan de Nederlandse religieuzen een eigen
bijdrage zullen leveren.
Voor deze synode is de gelovigen wereldwijd gevraagd
bijdragen te leveren, waartoe in Nederland gesprekken
op gang zijn gezet met leden van ordes en congregaties.
“De bedoeling is dat we in de voorbereiding op de synode
ons geluid kunnen laten klinken”, zegt Anne-Marie Bos,
onderzoekleider van Religieus leven. “En meer nog zal het
proces om hierover met elkaar te spreken, zelf weer een
bijdrage zijn aan de synodale kerk.”
Vier TBI-lectures
Vanuit deze onderzoekslijn werden in het najaar de
TBI Lectures georganiseerd, een online-aanbod van
vier lezingen, uitgesproken door TBI-onderzoekers met
focus op het religieus leven. Charles Caspers beet op 20
oktober het spits af, met een lezing met hoogtepunten
uit de tweehonderdjarige congregatiegeschiedenis van
de Zusters van de Choorstraat in Den Bosch, waaraan hij
tevens een lijvig boekwerk heeft gewijd.

3.3 SPIRITUALITEIT VAN HET
RELIGIEUS LEVEN

Thomas Quartier belichtte in zijn lezing in november het
schijnbare spanningsveld tussen het vrijheidsbegrip in
de samenleving versus het kloosterleven. Zuster Marga
Zwiggelaar ging in haar lezing in op de vraag hoe de
Dominicaanse spiritualiteit tegenwoordig vorm krijgt in de
religieuze praktijk. Als laatste sprak Pierre Humblet op 8
december over de inbreng van de lekenspiritualiteit op het
religieus leven.

Deze onderzoekslijn bestudeert de relatie tussen mystiek
en spiritualiteit en de geleefde praktijk in de verschillende
scholen van spiritualiteit, zoals die geassocieerd zijn met
de verschillende ordes en congregaties. Daarom put het

Kritische reflectie
De onderzoeksgroep is in 2021 een aantal keren digitaal
bijeengekomen. In deze bijeenkomsten werden we ons
er steeds meer van bewust dat we verschillende scholen
13
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van spiritualiteit vertegenwoordigen (o.a. karmelitaans,
dominicaans en benedictijns). Besloten is om een
studiedag te organiseren (september 2022) waarin deze
verschillende scholen naast elkaar worden gezet. Als
thema is voor ‘toewijding’ gekozen. Op deze studiedag
zal naar voren gebracht worden welke wijsheiden van
de verschillende scholen te leren zijn, ten dienste van
maatschappelijke spiritualiteit. Voor de onderzoekslijn ligt
hier een belangrijke uitdaging: de versterking van de lijn
vanuit verschillende spirituele tradities, mede tegen de
achtergrond van de afname van het aantal vrijgestelde
karmelieten.
Het al in 2019 aangekondigde congres ‘Mystiek en Liturgie’
is vanwege omstandigheden definitief afgeblazen. Het
is spijtig dat deze mogelijkheid om een brug te slaan
tussen TBI-medewerkers van diverse onderzoekslijnen
is vervallen. De andere poging om vanuit liturgie een
brug te slaan over de onderzoekslijnen heen, namelijk de
leesgroep rond het mystiek-liturgische boek ‘Tempel van
de ziel’, is wel voortgezet. De heiligverklaring van Titus
Brandsma zal veel aandacht genereren. Het TBI-onderzoek
van de afgelopen jaren naar zijn leven, zijn werk en zijn
betekenis, zal in de komende jaren bijzondere vruchten
kunnen dragen. Dit zal nieuwe vragen oproepen voor
onderwijs en verder onderzoek, terwijl tegelijkertijd het
lopende onderzoek nog lang niet afgerond is. Er zullen
keuzes gemaakt moeten worden over welke vragen wel en
welke vragen niet gehonoreerd gaan worden. De uitdaging
zal zijn om de mogelijkheden en de kansen te zien die
hieruit voortkomen, en hierop adequaat te reageren.
Het onderzoek in deze lijn is zowel wijsgerigtheologisch van aard, als ook kwalitatief-empirisch en
ontwerpgericht, met handvatten voor het persoonlijk,
professioneel en maatschappelijk handelen in de huidige
tijd. Het onderzoek is gericht op de beschrijving van
spiritualiteitsbeleving en -doorwerking in onze huidige
maatschappij. Op deze manier wil deze onderzoekslijn
bijdragen aan een maatschappelijk debat over de
betekenis van spiritualiteit. Een innovatief onderwijsen vormingsaanbod, voortkomend uit ontwerpgericht
onderzoek in deze onderzoekslijn, draagt bij aan de
valorisatie van het gehele TBI-onderzoek.
Vanuit deze lijn gaan onderzoekers de praktijk in, door

3.4 MAATSCHAPPELIJKE
SPIRITUALITEIT
met ‘in-company’-projecten een brug te slaan tussen het
dagelijks onderwijs- en vormingswerk en thema’s als
zingeving, identiteit, morele vorming en levensoriëntatie.
Zwaartepunt van samenwerking ligt nu op partners in
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de zorg en het onderwijs (Stichting Carmelcollege, Verus,
Kloosterhotel ZIN en andere partners). De komende
periode staat in het teken van een uitbreiding naar andere
partners en relevante sectoren.
Op basis van een in 2021 uitgevoerde sterkte-zwakteanalyse en praktijkgesprekken streeft deze lijn naar beter
gedefinieerde ingangen in de samenleving, bijvoorbeeld
door spirituele en mystieke bronnen in TBI-onderzoek als
lens te gebruiken voor actueel maatschappelijke thema’s
zoals leiderschap, klimaat en zingeving. Nadrukkelijk
blijft de aandacht verder gericht op de doorwerking van
spiritualiteit in het persoonlijke en professionele leven.
Hiermee wil deze onderzoekslijn nieuwe doelgroepen
aanboren, zoals het bedrijfsleven, young professionals en
zinzoekers, ook internationaal.
Kritische reflectie
Voor de lijn maatschappelijke spiritualiteit is dit jaar
de keuze gemaakt om te onderzoeken wat de kansen
zijn voor onderwijs en vorming. Parallel aan dit proces
zou het onderzoek moeten lopen. Om die koppeling
te versterken, zal er volgend jaar versterking komen,
zodat we recht kunnen doen aan de verbinding van
maatschappelijke spiritualiteit met de twee andere lijnen,
als ook met nieuwe onderwijs- en vormingsactiviteiten.
Uit het onderzoek naar mogelijke kansen volgt dan voor
het onderwijs een conceptuele keuze. Doelstelling is dat
in het volgend jaar onderzoek en onderwijs dan weer
parallel verlopen. In de genoemde sterkte-zwakte-analyse,
voortkomend uit interne en externe netwerkgesprekken,
zijn binnen deze lijn een aantal zwaktes benoemd. De
gewenste onderwijsinnovatie kan niet door één persoon
gedaan worden. Innovatie is een creatief proces en
vraagt om een groter team dat onderwijskundig is
onderlegd. Niet alle onderzoekers beschikken over een
onderwijskundig innovatievermogen. Kansen liggen
daarom ook in samenwerking met andere partners. Voor
het onderwijs beschikt het TBI over één accreditatie maar
ontbreekt bijvoorbeeld een NVAO-accreditatie. Voor
postacademisch onderwijs vraagt dat om samenwerking
met bijvoorbeeld de FFTR.

3.5 ONTWIKKELINGEN IN HET BELANG
VAN HET TBI-ONDERZOEK
Naast de drie onderzoekslijnen, zijn er tevens een aantal bijzondere langer lopende projecten waar
onze medewerkers momenteel aan werken.

INTELLECTUELE BIOGRAFIE

EDITIEPROJECT

van Titus Brandsma

Writings of Titus Brandsma

De publicatie van de intellectuele biografie van
Titus Brandsma staat gepland in het najaar van
2023. De intellectuele biografie omspant het
gehele leven van Titus Brandsma en beschrijft
de ontwikkeling van zijn ideeën vanaf zijn vroege
periode tot het einde van zijn leven. Dit tegen
de achtergrond van de Katholieke Vernieuwing
die zich manifesteerde in meerdere Europese
landen. Auteur Inigo Bocken heeft zich in 2021
vooral gericht op Titus’ Friese periode, op zijn
sociale leer en op zijn filosofische positie en
opvattingen over kunst. Daarbij is er ruim
aandacht voor thema’s als kunst, onderwijs en
journalistiek.

Anne-Marie Bos werkt aan het Editieproject
Writings of Titus Brandsma. Teksten van Titus
Brandsma worden digitaal beschikbaar gesteld
via www.titusbrandsmateksten.nl. Tevens
worden publicaties voorbereid van een selectie
van deze teksten, waarbij deze voorzien worden
van annotatie en commentaar. Het Editietraject
is in 2014 gestart onder leiding van Anne-Marie
Bos, met de opening van de website in 2018.
Het TBI werkt in dit project samen met de
Nederlandse Karmelprovincie.

Voortbordurend op de kracht van het TBI – de
academische gerichtheid, het netwerk van alumni en
de trouwe relatie met ordes en congregaties – ziet
de zelfanalyse voldoende kansen voor de toekomst.
Genoemd worden de heiligverklaring van Titus
Brandsma, het binnen de Radboud Universiteit lopende
zelfonderzoek naar de identiteit, de groeiende aandacht
voor online onderwijs en de kansen op samenwerking
met de faculteit FTR en met religieuze ordes. Ook de
uitbreiding van de staf voor maatschappelijke spiritualiteit
biedt kansen.
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Jaarverslag 2021

4.1 COLLEGEREEKSEN
Vanwege de coronamaatregelen waren de collegereeksen
in het voorjaar geheel online. In het najaar kon het
onderwijs weer grotendeels hybride verzorgd worden,
waarbij het geheel online te volgen was, maar er ook
de mogelijkheid was om de colleges fysiek in de Titus
Brandsma Memorial bij te wonen.
In februari werd afgetrapt met de collegereeks
Omvorming, verzorgd door Anne-Marie Bos en Herman
Westerink. Het thema werd uitgediept aan de hand van
psalmteksten en de tekst van het Soliloquium van Willem
Teellinck. 26 deelnemers uit het hele land hebben deze
reeks gevolgd.
De tweede collegereeks die in mei startte ging over
Onderscheiding. Samen met de docent Ad Poirters lazen
29 cursisten over onderscheiding in De navolging van
Christus, één van de belangrijkste en meest invloedrijke
teksten uit de christelijke spiritualiteit van Thomas van
Kempen. Vervolgens ging docent Herman Westerink
met de studenten dieper in op de centrale rol van
onderscheiding in de spiritualiteit aan de hand van de
manier waarop bij de woestijnvaders deze onderscheiding
der geesten plaats vond.
16

In september werd de derde collegereeks aangeboden,
rondom Liturgie. De docenten Anne-Marie Bos en Ad
de Keyzer reflecteerden met 20 studenten op liturgie als
geestelijk begeleider. Met in de tekstcolleges aandacht
voor De tempel van onze ziel, een zestiende-eeuws
geschrift over het innerlijk vieren van liturgie. In het
thematiekcollege werd dieper ingegaan op de spiritualiteit
van liturgie aan de hand van het Getijdengebed als
richtingwijzer op de geestelijke weg.
Als laatste stond in november en december de
collegereeks Niet-weten op het programma. 22 cursisten
lazen, onder begeleiding van de docenten Mariska
van Beusichem en Marc De Kesel, gedeelten van het
levensverhaal van Thérèse van Lisieux in het licht van de
lange spirituele traditie van het niet-weten.
In 2021 zijn de laatste diploma’s uitgereikt, zowel voor de
opleiding Geestelijke Begeleiding als voor de opleiding
Maatschappelijke Spiritualiteit. Onze studenten kunnen
nog wel certificaten ontvangen voor collegereeksen, maar
we bieden geen volledige opleiding meer aan.
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4.2 OVERIG CURSUS- EN
VORMINGSWERK
Studieweek Mystiek: Natuurmystiek van Thomas
Merton
De Studieweek Mystiek werd zoals ieder jaar in de eerste
volle week van juli gehouden. Dit jaar was de veertigste
editie, met een centrale plaats voor de natuurmystiek
van Thomas Merton (1915 – 1968). Deze werd in de kapel
van Berchmanianum op het podium gebracht door een
onvermoeibare Kick Bras, een Merton-kenner bij uitstek.
Bras noemde de collegestof van deze Studieweek extra
actueel, nu mensen vaker thuis zijn en erop uit gaan in
de natuur. Op de laatste donderdag van de studieweek
verscheen van hem het boek Een onuitsprekelijk paradijs.
De groene spiritualiteit van Thomas Merton.
De studieweek stond gepland voor 2020, maar werd
vanwege corona verplaatst naar dit jaar. Dit gaf 24
bezoekers de gelegenheid de volle week fysiek aanwezig
te zijn (honderd mensen volgden de reeks online). In
zestien colleges verspreid over vier dagen (5 tot en met
8 juli) deelde Bras zijn diepgaande kennis van Merton,
onder meer met besprekingen van de vaak lyrische
natuurobservaties uit de dagboeken van deze twintigsteeeuwse monnik en wetenschapper, die leefde en werkte in
de VS.
Kick Bras, emeritus predikant en geassocieerd
onderzoeker van het TBI, schetste in zijn colleges de
veelzijdige kijk van Merton op de natuur. Niet alleen is de
natuur voor hem een onlosmakelijk onderdeel van zijn
spirituele zoektocht en groei, ook engageert hij zich met
natuurvorsers en milieuactivisten. Daarom is zijn mystieke
beleving tevens een scherpe maatschappijkritiek. Zijn
monistieke visie op de natuur leidt uiteindelijk tot een
ecologische ethiek.
18

Vier mystieke salons
Het TBI is in maart 2021 gestart met een unieke reeks
van vier online Mystieke Salons, salongesprekken van
een uur via Zoom met bekende en minder bekende
auteurs die recentelijk over mystiek en spiritualiteit
hebben geschreven. TBI-medewerkers Marc De Kesel en
Herman Westerink gingen als gastheer in gesprek met de
hoofdgasten, waarna volop ruimte was voor vragen en
opmerkingen uit het publiek die binnenkwamen via de
chat.

'Volop ruimte voor vragen en
opmerkingen uit het publiek'
Op 24 maart verzorgde Frits de Lange de aftrap met een
salon over de mystiek van Simone Weil, gevolgd door
salons met Francois Manga, Esther van de Vate en Marc
De Kesel. In deze laatste salon – op 23 juni – werd De Kesel
ondervraagd door Herman Westerink over zijn boek Ik,
God & mezelf. Mystiek als deconstructie. Deze salon is te
bekijken via ons You Tube-kanaal. Vanwege het succes van
de reeks, met gemiddeld 75 deelnemers, krijgen de salons
een vervolg in 2022.
Overige lezingen
In oktober verzorgde Inigo Bocken de Da Vincilezing bij de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten in
Brussel (en online). De lezing gaat over de ‘Bantoe-filosofie’
van Placide Tempels (1906-1977) en draagt als ondertitel
Koloniaal paternalisme of Afrikaanse filosofie?
De Kesel leverde in november een bijdrage aan de
publiekscursus ‘God als politieke factor’, over de
verbinding tussen het religieus fundamentalisme en de
moderne identiteit. De cursus maakt deel uit van het
programma van de Radboud Academy, een nieuwe koepel
voor cursussen onder de noemer ‘levenslang leren’. Voor
het volledige programma van lezingen, zie paragraaf 4 van
de bijlage.

19

HOOFDSTUK 05

05

ZICHTBAARHEID
Jaarverslag 2021

5.1 IN- EN EXTERNE
COMMUNICATIE
Nieuwe website TBI
In 2021 is de nieuwe website online gegaan,
vormgegeven binnen de structuur van de Radboud
Universiteit, waar de huisstijl al nauw op aansloot.
Onze externe relaties en interne medewerkers
ontvingen maandelijks een digitale nieuwsbrief
met aankomende activiteiten. De nieuwsbrief
is een zeer effectieve manier van werving van
deelnemers gebleken. Meer dan tachtig procent
van de aanmeldingen voor activiteiten komt via de
nieuwsbrief binnen.

hij met een aantal Bijbelteksten de grootheid en
schoonheid belichtte.
Na afloop van zijn lezing ging Falcke in gesprek met
Christoph Lüthy, hoogleraar Geschiedenis van de
filosofie en decaan van de Faculteit der Filosofie,
Theologie en Religiewetenschappen. Hierin kwam
de relatie tussen wetenschap en geloof aan de orde,
en de vraag over de houding van de mens tegenover
de natuur en het heelal. Onderstaand citaat legt iets
bloot van hoe Falcke de relatie tussen mens en heelal
beleeft. ‘Of wij hier zijn [op aarde] of niet, maakt voor
het heelal niet uit./ Maar als we [de mens] er niet is, is
het een heelal zonder geloof, hoop en liefde. / Dat is
voor mij ondenkbaar.’

5.3 ONLINE (MEDIA) UITSTRALING
5.2 MAATSCHAPPELIJKE
BIJDRAGES
TBI-lezing door astrofysicus Heino Falcke
In 2020 werd de jaarlijkse TBI-lezing vanwege corona
nog afgelast, nu was er het geluk dat de nieuwe
datum – 15 oktober – middenin een periode viel
met relatief weinig beperkende coronamaatregelen.
Daardoor konden tweehonderd bezoekers de lezing
bijwonen in een goed gevulde Stevenskerk, naast een
groot aantal toehoorders via de livestream
De 27ste TB-lezing droeg als titel Geloven in het zwarte
gat en werd uitgesproken door hoogleraar Astrofysica
Heino Falcke, die in 2019 wereldfaam verwierf als
medeontdekker van de eerste foto van het zwarte gat.
Hij vertelde in zijn rede hoe het zwarte gat hem nóg
dichter bij het geloof heeft gebracht. De hoogleraar
is naast wetenschapper ook lekenpredikant en nam
zijn gehoor mee in een reis door het heelal, waarvan
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Ook in 2021 wisten TBI-onderzoekers aandacht te
genereren voor hun werk via een scala aan (online)
media. Hieronder volgt een bloemlezing met podcasts,
uitzendingen via radio en tv en berichten in de overige
(digitale) media.
Aandacht voor corona
Thomas Quartier bereikte dit jaar als nieuwe Theoloog
des Vaderlands veelvuldig de media, die hem met name
benaderden voor levenslessen uit de kloostercel in
coronatijd. Zo deelde hij in dagblad Trouw de levensles
om de moed erin te houden. In december volgde mediaaandacht van Elsevier, naast een reportage van dagblad
De Gelderlander vanuit zijn thuis in Leuven. Verder in 2021
aandacht voor zijn leven en denken in De Bezieling, terwijl
Kerknet.be ruimte maakte voor zijn in 2020 verschenen
publieksboek Levensliederen. ‘Voor mij leek de soundtrack
van mijn weg naar het klooster een hele tijd uitsluitend
uit monastieke gezangen te bestaan’, aldus Quartier.
‘Geleidelijk aan ging ik terug in de tijd en dacht ik na over
de liederen die mij vanaf mijn tienerjaren begeleidden. De

folk van de jaren zestig en de rock van de jaren zeventig
en tachtig.’ Via Kerknet zijn de meeste van deze songs
opnieuw te beluisteren, met toelichting van Quartier.
Al sinds het begin van de coronatijd delen ook andere
medewerkers hun denkwerk met een groter publiek, om
ze handvatten aan te reiken bij het leven onder corona.
Onverminderd actueel is de bijdrage van filosoof Marc
De Kesel aan Radboud Reflects, waarin hij stil stond
bij de vraag wat we van de coronacrisis kunnen leren.
De Kesel, die dit jaar zijn oratie uitsprak als hoogleraar
Theologie, Mystiek en Moderniteit, belichtte het inzicht
uit de crisis: niet de economie, maar het behoud van
leven moet aan de basis staan van onze politiek. De Kesel
bekritiseerde het bijgeloof van het neoliberalisme dat de
markt alles oplost en analyseerde hoe de coronacrisis de
fundamenten van onze vrijheid en democratie blootlegt.
Blogs & podcast
Wetenschappelijk directeur Inigo Bocken trad op in de
nieuwste podcast filosofie van Centre Erasme. Podcast
Filosofie is een initiatief van Centre Erasme, school voor
filosofie, in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Het is
alweer de 36e editie van de podcast filosofie, waar iedere
keer een andere denker centraal staat. Dit keer is dat
Nicolaas van Cusa (ook wel: Cusanus). Eerder trad Marc De
Kesel op in een podcast filosofie over Jacques Lacan.
De veelzijdige Karmeliet Titus Brandsma is ondanks zijn
grote eruditie zelden als werkelijke geleerde beschouwd.
Coban Menkveld legde in een blog op de website van
Tocqueville, Religie en Democatie een relatie met de
wetenschapsopvatting van Brandsma.
Interview met Inigo Bocken over het boek Maria, een
trinitaire theologie in het Katholiek Nieuwsblad van 17
februari. Ditzelfde boek werd ook belicht in de podcast ‘In
gesprek met’ van Joop van der Elst. In deze podcast kwam
ook Marc De Kesel aan bod, over zijn boek Ik, God en
Mezelf.
Radio en tv
Kun je geloof wetenschappelijk verklaren? Hierover ging
Thomas Quartier met Erik Scherder in gesprek op NPO2.
Op dezelfde zender ging Quartier tijdens de kerstperiode
in gesprek met Wilfred Kemp, vanuit klooster De
Keizersberg in Leuven, zijn nieuwe thuis. Het gesprek werd
omlijst door prachtige gezangen van Wishful Singing.
Kranten & tijdschriften
Kerk en Leven publiceerde een interview met Inigo
Bocken. ‘We doen niet enkel aan historisch onderzoek,
we gaan ook dieper in op de brede belangstelling in de
samenleving voor spiritualiteit’.
Peter van Overbruggen ging in april voor het tijdschrift
Roerom in gesprek met Marc De Kesel over de zin en onzin
in de wereld van de mystiek.

5.4 PUBLIEKS
UITGAVES

Marc De Kesel Ik, God en mezelf. Een
mystieke deconstructie.
Uitgegeven in de reeks Sjibbolet
Filosofie. Uitgeverij Scheltema.
Door herlezing van een aantal grote
mystieke teksten brengt Mark De Kesel
aan het licht dat de teksten weinig van
doen hebben met mystieke ervaringen,
maar veel meer met het ‘ik’ en ‘mezelf’.
Charles Caspers In alles de liefde.
Twee eeuwen Congregatie Dochters
van Maria en Joseph. Berne Media.
Het monumentale geschiedwerk over
de zusters van de Choorstraat in Den
Bosch van Charles Caspers. In beperkte
oplage verschenen, online beschikbaar
via de website van TBI.
Herman Westerink Inleiding bij:
Soliloquium. Een mystieke oefening in
verlangen.
Berne Media (2020, online
boekenpresentatie in 2021).
Soliloquium van Willem Teellinck is
opnieuw vertaald door Thom Mertens
en van een uitvoerige inleiding voorzien
door Herman Westerink. De online
presentatie in maart werd verzorgd
samen met het Research Center
Puritanism and Piety.
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SAMENWERKING
6.1 SAMENWERKINGEN IN 2021
Nationale & internationale samenwerkingen

Het Titus Brandsma Instituut is in 1968 opgezet als een samenwerkingsverband
tussen de Radboud Universiteit en de Nederlandse Provincie van de Karmelieten.
Het Titus Brandsma Instituut onderhoudt contacten met een groot aantal
instellingen, nationaal en internationaal.

Stichting Carmelcollege, een verbond van scholen die door
het verzorgen van een breed scala aan voortgezet onderwijs
bouwt aan de maatschappij van morgen. In het kader van het
project ‘Bezielde professionaliteit’ droeg Anne-Marie Bos bij aan
publicaties in Carmel Magazine over ‘Kennis is (maar) de helft’
ZIN, ontstaan uit de wens van de fraters van Tilburg om aan hun
klooster in Vught een nieuwe bestemming te geven, passend bij
hun spirituele traditie. Barmhartigheid vormt de inspiratiebron
van het werk voor de hulpbehoevenden van toen en nu.
Titus Brandsma Memorial (TBM), een vormings- en
bezinningscentrum dat spiritualiteit bevordert en het
gedachtegoed van Titus Brandsma levend houdt. Sinds jaar en
dag maakt het TBI dankbaar gebruik van de cursusruimte in
het TBM, dit jaar met extra dank gezien de inspanningen die
geleverd moesten worden om vanuit het TBM online onderwijs te
verzorgen.
Ruusbroecgenootschap, een interdisciplinair
onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van de
geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden. Onder
coördinatie van Ineke Cornet was het TBI in 2020 ver gevorderd
met de organisatie van een congres over de band tussen mystiek
en liturgie in de christelijke traditie, met voorziene bijdrages
van Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Ad de Keyzer en Ad Poirters.
Vanwege corona is dit congres uitgesteld.
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de
koepelorganisatie van alle religieuze instituten in Nederland.
Pierre Humblet publiceerde enkele artikelen in het licht van het
KNR-jaarthema ‘Omgaan met Verschillen’. In de eerste week van
november tekende hij bovendien voor het programma voor de
Nationale Roepingenweek, die is georganiseerd in samenwerking
met de Nederlandse bisdommen. Een vast aandachtspunt is
verder de analyse van de samenstelling van de populatie van
de religieuzen naar leeftijd, internationale herkomst, afname en
aanwas. Daarover werd gerapporteerd aan het bestuur van de
KNR. Humblet en de zijnen tekenden voor twee meditatiereeksen,
onderlinge gesprekken en enkele artikelen. Zelf publiceerde hij in
het KNR-bulletin het artikel 'Geef mij wat te drinken…'
Geert Groote Huis Deventer, heeft zich met steun van het TBI
ingespannen voor de verschijning van een nieuwe Nederlandse
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vertaling door Frank De Roo van het Leven van Geert Grote door
Thomas van Kempen. Dit boek werd in september in Deventer
gepresenteerd, in aanwezigheid namens het TBI van Rijcklof
Hofman en Ad Poirters.
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU
Leuven, waaraan zowel Herman Westerink (t/m augustus
2021) als Thomas Quartier als hoogleraar zijn verbonden. Via
de leerstoel van Westerink wordt samengewerkt met het KSGV,
voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten van wetenschap en
zorgpraktijk, onder meer met studiedagen en publicaties.
Oblate School of Theology, San Antonio, Texas, een universitaire
inrichting met een eigen master- en PhD-opleiding in spiritualiteit.
Marc De Kesel verzorgde hier als gastprofessor in januari de
intensive course ‘Holy Crisis: Modern Visual Art and Spirituality,
een bewerkte versie van een eerdere TBI-cursus, toen onder de
titel ‘Mystieke plooien in het Canvas’. Hierin komt de wederzijdse
invloed van spiritualiteit en moderne beeldende kunst aan de
orde.
Thomas-Stiftung Kiefer, het Thomas-Archiv en de ThomasVerein, alle met hun thuisbasis te Kempen (Westfalen). In
samenhang met het herdenkingsjaar rond Thomas van Kempen
hebben Ad Poirters, Charles Caspers en Rijcklof Hofman
de banden aangehaald met de Thomas-Verein, wat heeft
geresulteerd in de door de Verein gesubsidieerde digitalisering
van de vijf kloeke delen met handschriften van Thomas. Het
digitalisaat van die bijbel is gepresenteerd op het congres over
Thomas van Kempen in augustus.
Religion and Transformation in Contemporary European
Society (Universiteit Wenen), het onderzoeksplatform waarmee
samen conferenties en publicaties op het gebied van de studie
van spiritualiteit worden georganiseerd. In 2020 zijn de eerste
stappen gezet voor de volgende conferentie (in 2022 in Wenen),
met als thema spiritualiteit, filosofie en politiek rond de Tweede
Wereldoorlog.
Institute of Spirituality Asia (ISA, Manila), een instituut voor
onderzoek naar en onderwijs in spiritualiteit in Azië, met name in
de Filippijnen. Het TBI heeft zitting in de International Academic
Advisory Board. Door de beperkingen van het reizen en de
onmogelijkheid een grote bijeenkomst te organiseren in Manila
en daar vanuit het TBI ook aan te participeren, is het contact dit
jaar uitsluitend digitaal geweest.
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INTERNATIONALE PARTNERS
The Bibliographia Internationalis Spiritualitatis (BIS) - open
access database (Brepols), waarin sinds 2007 een bibliografie
wordt opgebouwd in het domein van spiritualiteit.

6.2 ONZE PARTNERS DIE NOG NIET
GENOEMD ZIJN

Jaarverslag 2021

Benedictijns centrum voor Liturgische Studies –
onderzoekscentrum voor liturgisch leven in binnen- en
buitenland.

Nederlands Carmelitaans Instituut - bibliotheek en archief van
de Karmel in Nederland, waarvan het Titus Brandsma archief
onderdeel uitmaakt.

Instituut voor Oosters Christendom – instituut voor de
wetenschappelijke bestudering van het oosters christendom.

Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties
(VKMO) - verbindt de professionaliteit van verschillende
maatschappelijke organisaties met spiritualiteit.

Kaski – expertisecentrum over religie en samenleving.

Kennisalliantie Religieuze cultuur - platform voor onderlinge
samenwerking tussen de diverse onderzoeksinstituten van de
Faculteit voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en
voor samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners
buiten de universiteit.
KSGV - kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke
volksgezondheid.
Nijmeegs Instituut voor Missiestudies - centrum voor de studie
van niet-westers christendom, interreligieuze dialoog en missie.
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The International Network for the Study of Spirituality (INSS)
- internationaal netwerk voor geïnteresseerden in de studie van
spiritualiteit en de doorwerking daarvan in het dagelijks leven van
individuen en organisaties.
Sant’Anselmo (Rome) - Benedictijnse internationale
universiteit, die samen met het Titus Brandsma Instituut
het masterprogramma ‘Culturele Dimensies van Christelijke
Spiritualiteit’ verzorgt.

NATIONALE PARTNERS

Karmelorde (O.Carm.) - religieuze orde van broeders, zusters en
leken, die is ontstaan in het begin van de dertiende eeuw op de
berg Karmel.

The Spirituality Institute for Research and Education (SpIRE)
- instituut gericht op de academische studie en spiritualiteit in het
hoger onderwijs en in andere maatschappelijke organisaties.

Onderzoeksplatform Religion and Transformation in
Contemporary Society en Institut für Interkulturelle
Religionsphilosophie (Wenen) - samenwerkingspartner rond
thema’s als spiritualiteit in interculturele context en wijsgerige
reflectie op spiritualiteit, mystiek, religieuze ervaring en
moderniteitskritiek in de twintigste eeuw.

Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
- koepelorganisatie van schoolbesturen van het katholiek en
christelijk onderwijs.
Vincent de Paul Center Nederland – centrum voor sociale
spiritualiteit.

Katholische Akademie Schwerte - academie voor onderzoek,
volwasseneneducatie en dialoog, met als één van de
onderzoekzwaartepunten de lekenspiritualiteit. Samen met het
TBI uitgever van de serie Felderkundungen Laienspiritualität.
Fakulteit Teologie van de University of the Free State
(Bloemfontein) - samenwerkingspartner op het gebied van
Bijbelse spiritualiteit.
Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich onder andere
bezighoudt met de filosofie van spiritualiteit.
Mystical Theology Network (MTN) - internationaal netwerk van
wetenschappers op het gebied van spiritualiteit en mystiek. Het
jaarlijks congres zou in 2020 plaatsvinden in Nijmegen, maar is
vanwege corona uitgesteld tot 1-2 december 2022.
TBI-Fellows - podium voor jonge onderzoekers in het veld van
mystiek en spiritualiteit uit binnen- en buitenland, met nadruk op
onderlinge uitwisseling van onderzoeksresultaten. Momenteel
zijn er circa tien TBI-fellows verbonden aan het Titus Brandsma
Instituut, onder andere uit Nederland, België, Duitsland, Polen en
Tanzania.
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7.2 OVERZICHT VAN
MEDEWERKERS

07

ONZE MENSEN

HERMAN WESTERINK
Met ingang van 1 mei 2021 is
Herman Westerink voor vier jaar
benoemd tot directeur van het TBI.
De directeursaanstelling is voor 0,3
fte. Westerink, opvolger van Marc De
Kesel en Inigo Bocken, is als universitair
hoofddocent voor godsdienstfilosofie
verbonden aan de FFTR.

Charles Caspers (0,4 fte tot 1 april 2021, daarna
vrijwilliger). Auteur van de monografie over de
geschiedenis van de Congregatie Dochters van Maria en
Jozef (Zusters van de Choorstraat, Den Bosch), in opdracht
van de Congregatie gepubliceerd in 2021. Dit jaar is een
voor de zusters markant jaar gezien de verhuizing van de
congregatie naar Indonesië. Daarnaast publiceerde hij
onder meer over de liturgie van de kanunnikessen van de
middeleeuwse abdij van Sint Gertrudis in Nijvel.

JOHAN OOSTERMAN
nieuwe voorzitter dagelijks bestuur

organisaties: Stichting Sint Aegten,
Vereniging Gelre en met ingang van 1 juni
bestuursvoorzitter van het TBI.

Inigo Bocken (0,4 fte). Onderzoeker op het gebied
van de 17de-eeuwse mystiek en haar invloed op de
moderne spiritualiteit. Ook Onderzoeksleider bij de
intellectuele biografie over Titus Brandsma (gefinancierd
door het Reinier Post fonds). Daarnaast hoogleraar
Mystieke Theologie aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen in Leuven. Inigo Bocken was
tot 1 mei 2021 wetenschappelijk directeur van het TBI.
Anne-Marie Bos. (0,8 fte vrijstelling vanuit de Karmel).
Werkt aan de uitgave van de teksten van Titus Brandsma
(zie onder Editieproject). Daarnaast werkzaam voor het
onderwijs met de collegereeksen en voor de Stichting
Carmel College.

Nieuwe directeur TBI

In 2021 kreeg het dagelijks bestuur van
het TBI een nieuwe voorzitter: hoogleraar
Johan Oosterman nam het stokje over
van Corjo Jansen. Oosterman is werkzaam
als hoogleraar Oudere Nederlandse
Letterkunde aan de Letterenfaculteit van
de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij
bestuurslid van drie maatschappelijke

Corrie van Baal (0,2 fte vrijstelling door de Karmel). Heeft
een aantal scripties begeleid, naast de voorbereidingen
voor en uitvoering van de cursus In gesprek over de
geestelijke weg.

Ineke Cornet (0,4 fte aanstelling). Assistent-biograaf.
Assisteert Inigo Bocken bij het schrijven van de
intellectuele biografie.

JAAR VAN DE NIEUWE GEZICHTEN
2021
Het TBI moet heel ver teruggaan om in één jaar zoveel nieuwe medewerkers te mogen
begroeten. In 2021 werd het instituut versterkt met Lieven De Maeyer, Edwin van
der Zande, Stefaan Neirynck en de zusters Catharina Al en Marga Zwiggelaar. Om de
waardering voor de nieuwe krachten te onderstrepen, lanceerde de website Nieuw licht op
het TBI, een serie kennismakingsverhalen waarin de nieuwe onderzoekers vertellen over
hun werk, ambities en overige bezigheden.

Rijcklof Hofman (0,6 fte). Doet onderzoek naar de
Moderne Devotie in bredere zin, en is in het bijzonder
belast met de uitgave van de werken van Geert Grote. In
dit kader werkt hij momenteel aan het vijfde deel van de
kritische editie van de verzamelde werken (Opera omnia)
van Geert Grote.
Pierre Humblet (0,8 fte). Werkt aan het project
‘Religieus leven’, een samenwerking tussen het TBI en
de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), waarin
reflectie en beleid rond toekomst van religieus leven en
roeping centraal staat.
Marc De Kesel (onderzoeksleider, 1,0 fte middels
detachering). Directeur in- en externe zaken TBI tot 1 mei
2021. Daarna volledig ingezet als onderzoeker op het
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gebied van de 17de-eeuwse mystiek en haar invloed op de
moderne spiritualiteit, alsook op het gebied van de relatie
tussen moderne beeldende kunst en spiritualiteit/mystiek.
Op 1 juni 2020 aangesteld als bijzonder hoogleraar
‘Theologie, mystiek en moderniteit’ aan de Faculteit der
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR), een
bijzondere leeropdracht voor een periode van drie jaar.
Ad de Keyzer (vrijwilliger). Verricht onderzoek naar de
uitgave van honderdvijftig Psalmvieringen, waarvan er
jaarlijks tien verschijnen. Daarnaast betrokken bij het
project De spiritualiteit van Bachs vocale liturgische
muziek, met onderzoek naar de spiritualiteit van Bachs
Johannes-Passion. Ook actief in het project Biddend Leven,
op zoek naar nieuwe vorm van getijdengebed en bij Bachs
Weihnachtsoratorium.
Ad Poirters (0,5 fte). Coördinator Bronnen en grondslagen
van christelijke spiritualiteit en mystiek. Doet onderzoek
naar de Moderne Devotie en de doorwerking ervan in de
(vroeg)moderne tijd. Hij houdt zich voornamelijk bezig
met Nederlandse uitgaven van De navolging van Christus
en de historische bibliotheek van klooster Soeterbeeck te
Deursen.
Lieven de Maeyer (0,8 fte). Aangesteld voor promotieonderzoek naar de doorwerking van de mystieke traditie
in de moderne beeldende kunsten, vooral gericht op het
quiëtisme in Frankrijk.
Coban Menkveld. Sinds augustus 2020 actief als assistentbiograaf van de intellectuele Titus Brandsma-biografie.
Stefaan Neirynck (1,0 fte). Aangesteld voor promotieonderzoek. Huidig onderzoek is gericht op de monastieke
theologie en spiritualiteit van Guerric van Igny.
Thomas Quartier (0,2 fte middels vrijstelling
Benedictijnen). Werkt aan onderzoek naar Monastieke
spiritualiteit als kritische spiritualiteit (in samenwerking
met de Abdij Keizersberg in Leuven). In april benoemd
tot hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Faculteit der
Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud
Universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar aan de KU Leuven
en gasthoogleraar Benedictijnse Universiteit Sant Anselmo
in Rome.
Leon Teubner (0,2 fte vrijwilliger). Ondersteunt Anne-Marie
Bos bij de uitvoering van het Titus Brandsma-editieproject.
Edison Tinambunan (0,3 fte, vrijstelling vanuit de Karmel,
Indonesië). Werkte verder aan een kritische teksteditie van
alle Constituties van de Orde van de Karmel, in het kader
van het onderzoek naar de geschiedenis van het religieus
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leven. Daarnaast redigeerde en publiceerde hij een boek
met teksten van Titus Brandsma, met zowel de originele
teksten als een Indonesische vertaling. Anne-Marie Bos
verzorgde voor dit boek een biografie van Titus Brandsma.
Herman Westerink (0,3 fte). Tot 1 mei 2021
onderzoekscoördinator Maatschappelijke spiritualiteit.
Werkt aan theorievorming rond maatschappelijke
spiritualiteit, en is werkzaam in het onderwijs met de
collegereeksen, inclusief het mastercollege binnen
de specialisatie Spiritualiteit (FFTR). Per 1 mei 2021
wetenschappelijk directeur van het Instituut.
Edwin van der Zande (0,5 fte middels detachering). Vanaf
mei onderzoekscoördinator Maatschappelijke Spiritualiteit.
Werkt aan de theorievorming rond maatschappelijke
spiritualiteit en de vertaling daarvan in het onderwijs- en
vormingswerk. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
In-Company trajecten en overige trajecten voor onderwijs
en vorming.
Theo van der Zee (0,4 fte middels detachering).
Onderzoekt christelijke spiritualiteit in het katholiek
onderwijs. Tevens verbonden als adviseur en onderzoeker
van Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs). Werkte aan een methode om als school en
schoolleiders te werken aan spiritueel of contemplatief
leiderschap, lees: een meer spirituele benadering van
leidinggeven die open en oprecht de dingen die zich
aandienen tegemoet treedt.
Ondersteunende medewerkers
Theo Coenders (0,3 fte aanstelling middels detachering).
Archiefmedewerker, digitaliseert de bestaande
papieren archieven en ontsluit deze i.s.m. de
informatiemedewerker.
Ria Heerema (0,8 fte aanstelling). Secretariaat en
ondersteuning projectgroep Maatschappelijke
spiritualiteit.
Ilja Kramer (0,6 fte aanstelling).
Communicatiemedewerker. Werkt aan en voor de in- en
externe communicatie.
Wendy Litjens (0,6 fte aanstelling, per 1 februari 0,8 fte). Is
als redactiesecretaris verbonden aan het tijdschrift Studies
in Spirituality en de bijbehorende reeks Supplements.
Voorts werkt zij als beeld- en bureauredacteur mee
aan verschillende publicaties binnen het instituut en is
verantwoordelijk voor de congresorganisatie.

ontwikkelingen op het gebied van personeel.
Henk Rutten (1,0 fte aanstelling tot 12 mei 2021, daarna
0,1 fte). Informatiemedewerker. Digitalisering en
ontsluiting archieven, invoeren en verwerken gegevens
voor het jaarverslag. Voor het onderwijs verzorgen van
distributie lesmateriaal.
Joke Voorhans, vrijwilliger social media.
Geassocieerde onderzoekers
Marinus van den Berg. Historische achtergrond van de
werken van Geert Grote.
Dick van Biemen. Transcendentie & maatschappelijkheid
anno 2020. Naar een spiritueel verstaan van het
intermenselijke.

Bestuur Titus Brandsma Instituut
prof. dr. J. B. Oosterman, voorzitter
drs. B. T. Huitema, c.m.m, secretaris
mr. A. I. M. van Berkum, penningmeester
drs. C. M. van den Heuvel
dr. P.H.M. Welzen O.Carm.
drs. M. L. Fisscher-Peters MEd
em. prof. dr. F.A. Maas
Wetenschappelijke Advies Raad
em. prof. dr. P. J. M. van Tongeren, voorzitter (Universiteit Nijmegen)
prof. dr. V. Fraeters (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen)
em. prof. dr. J. F. Goud (Universiteit Utrecht)
prof. dr. P. Van Hecke (Universiteit Leuven)
prof. dr. L. ten Kate (Universiteit voor Humanistiek)
prof. dr. E. J. P. van Loon (Universiteit Tilburg)

Johan Bouwer. Spiritualiteit en vrije tijd.
Kitty Bouwman. De mystagogische functie van het
goddelijk moederschap en het geestelijk moederschap bij
Hildegard van Bingen.
Kick Bras. Protestantse mystiek in de Vroegmoderne Tijd.
Olaf Fisscher. Spiritualiteit en leiderschap.
Toine van den Hoogen. Publieke theologie in het
perspectief van de Cappadocische vaders.
Matthias Laarmann. Mystieke Encyclopedieën in de
Vroegmoderne Tijd (Sandaeus).
Ruud ter Meulen. Nederlandse katholieke
godsdienstpsychologen in de jaren ‘60 – ‘90: Vernieuwing
van katholieke traditie en praktijken vanuit de
godsdienstpsychologie.
Peter J. van Ool. De navolging van Christus – christelijke
spiritualiteit in verleden en heden als bron voor de
toekomst.
Nicoline van Ool-Roskam. Tractatulus devotus van Florens
Radewijns.
Wolfgang Christian Schneider. Vroegmoderne mystieke
bewegingen – de betekenis van het Piëtisme.
Gerrit Steunebrink. Mystiek en spiritualiteit tegen de
achtergrond van de Renouveau Catholique.

Lieneke Lok (0,8 fte aanstelling). Hoofd middelen.
Verantwoordelijk voor financiën en mutaties en
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