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Het Titus Brandsma Instituut (TBI) doet onderzoek naar de
grondslagen, de geschiedenis en de thematiek van historische
en hedendaagse vormen van joodse en christelijke mystiek en
spiritualiteit. Met de resultaten van dit onderzoek zet het TBI
tevens onderwijs en vorming op voor een breed geïnteresseerd
publiek. Dit doet het TBI al 50 jaar en het jaar 2018 was dan
ook een jubileumjaar.
Voor een uitvoeriger verslag, waarin de volledig weergave van
onze activiteiten en wetenschappelijke output zijn opgenomen,
verwijzen wij naar het Jaarverslag 2018:
www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/contact/jaarverslagen.
Voor een korte terugblik zie:
www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/terugblik2018.

www.titusbrandsmainstituut.nl
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Het soort wetenschappelijk onderzoek waaraan het TBI zich wijdt is
qua invalshoek tweevoudig:

1.
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a. Grondslagenonderzoek
b. Spiritualiteit en Religieus Leven
c. Maatschappelijke spiritualiteit

8
10
12

2.

V O RMING & O NDER WIJS

14

3.

PUBLIEKSEV ENEMENTEN

16

4.

LA NDELIJKE EN INTERNATIO NA LE
SA MENWERKING
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a. Wetenschappelijke samenwerking
b. Samenwerking met maatschappelijke partners
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(1) onderzoek vanuit een derde-persoonsperspectief, waarin een
objectiverende – onder meer religie-wetenschappelijke – positie
ten aanzien van mystiek en spiritualiteit wordt ingenomen en
(2) onderzoek vanuit een eerste-persoonsperspectief, waarin een
meer hermeneutisch interpreterende positie wordt ingenomen.
Hoewel alle onderzoek van het TBI over mystiek en spiritualiteit gaat,
beslaat het van oudsher een wijd scala aan thema’s en onderzoeks
velden. Het moet een zorg zijn om binnen (en tussen) de onderzoeks
projecten één of meerdere gedeelde focuspunten voorop te stellen die
de eenheid van het onderzoek garanderen.

O NDERZO EK
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1.

O N D E RZ O E K

Langs de volgende drie lijnen organiseren wij ons onderzoek:
(a) grondslagenonderzoek, (b) religieus leven, (c) maatschappelijke
spiritualiteit
(a) Grondslagenonderzoek
Het grondslagenonderzoek houdt zich bezig met de basisprincipes van
de joodse en christelijke mystiek en spirituele tradities. Hoe elementen
uit de mystieke traditie doorwerken in ons moderne zelfbeeld, zowel
het religieuze als het niet-religieuze, is een belangrijke vraag in ons
onderzoek.
In dit kader is verder gewerkt aan het
onderzoek naar de Moderne Devotie. Naast
het gestage werk aan de kritische editie van
het oeuvre van Geert Grote, heeft Rijcklof
Hofman (samen met Anna Dlabačová) de
redactie verzorgd van het rijk geïllustreerde
publieksboek De Moderne Devotie,
Spiritualiteit en cultuur van de late middeleeuwen (Zwolle: WBOOKS). De beeldredactie
was in handen van Wendy Litjens.

Onderwijsminister Arie Slob neemt eerste
exemplaar van boek De Moderne Devotie
in ontvangst

Wat in het onderzoek naar vroegmoderne spiritualiteit in het oog
springt, is de organisatie van het internationaal symposium Down Town/
Down Soul: Early Modern Mysticism & the Political. Daarnaast droegen
twee ‘disputatio’s’ over Zelfloos: De mystieke afgrond van het moderne Ik
(Marc De Kesel, Utrecht: Kok, 2017) bij aan de voortdurende reflectie
binnen het instituut over vroegmoderne mystiek.
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In 2018 is in het kader van de studie naar de impact van de mystieke
en spirituele traditie op recente moderniteitstheorieën verder gewerkt
aan de studie van het oeuvre van Michel de Certeau. Een leesgroep
voor experts werd in het leven geroepen die zich aan een gezamenlijke
lectuur waagde van diens La fable mystique 1, 16ème-17ème siècle
(Paris: Gallimard, 1984).
Herman Westerink werkte aan een boek over Michel Foucaults’ Les
aveux de la chair (De bekentenissen van het vlees). In dit boek worden
de grondslagen van het ascetische ideaal in het vroege christendom
onderzocht; grondslagen die meteen ook die zijn van de westerse
mystieke traditie. Marc De Kesel werkte aan een boek over de paradigma’s die aan de basis liggen van de psychoanalyse bij Freud en
Lacan – paradigma’s die gehanteerd worden in De Kesels theoretische
benadering van mystiek. De publicatie van Herman Westerinks en
Marc De Kesels boek is voorzien voor 2019.
Een subsidieaanvraag bij de Reinier Post Stichting van de Radboud
Universiteit werd gehonoreerd. Het betreft een vierjarig onderzoeksproject met als doel een intellectuele biografie van Titus Brandsma
– een boek dat zal aangeboden worden aan de universiteit bij het
jubileum van haar 100-jarig bestaan. Inigo Bocken is voor het schrijven
van dit boek vrijgesteld en wordt daarbij ondersteund door een nieuw
aangetrokken projectmedewerker, Ineke Cornet. Het hoeft geen betoog
dat in dit project meteen ook de grondslagen van het Titus Brandsma
Instituut mede aan onderzoek onderworpen zullen worden. 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.

De subsidieaanvraag bij de Reinier Post Stichting werd
gehonoreerd; een intellectuele biografie van Titus Brandsma
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Het ligt in de aard van grondslagenonderzoek dat een derde-persoonsperspectief een grotere rol speelt. Dit is in de genoemde onderzoeken
ook het geval. Hoewel dit ook geldt voor het onderzoek dat moet leiden
tot een intellectuele biografie van Titus Brandsma, krijgt het eerstepersoonsperspectief een belangrijke plaats, en dit omdat dit perspectief bepalend was in het intellectuele engagement van Titus Brandsma
zelf en omdat, wat betreft de studie van Brandsma’s engagement,
een hermeneutische aanpak zich ook opdringt.

(b) Religieus leven
Deze lijn doet onderzoek naar de geschiedenis van het religieus leven,
naar hedendaags geleefde vormen van religieus leven en naar de
spiritualiteit van erkende religieuzen en van geïnspireerde leken.
Anne-Marie Bos werkte dit jaar verder aan de
digitale teksteditie van de werken van Titus
Brandsma. Er is een nieuwe website gebouwd
(www.titusbrandsmateksten.nl), waar samen met
Susan Verkerk maandelijks nieuwe teksten van
Titus, inclusief commentaar, worden gepubliceerd.
Het editieproject is gestart in 2014 en verwacht
wordt dat in 2040 de meeste teksten gedigitaliseerd zijn. Daarnaast verscheen ook, onder haar
redactie, Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in
veertien teksten (Baarn: Adveniat, 2018).

Provinciaal Orde der Karmelieten Jan
Brouns (li) en collegevoorzitter Radboud
Universiteit Daniël Wigboldus (re)

Ad de Keyzer en Kees Waaijman deden in het kader van Religieus
leven onderzoek naar Psalmen en getijden. Samen met Kees Waaijman
werkt Ad de Keyzer aan de uitgave van 150 Psalmvieringen, waarvan
er jaarlijks 10 vertaald en geschikt worden gemaakt voor publicatie in
Psalmvieringen. Zij zijn met de vijfde jaargang bezig. Daarnaast ver-
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zorgden zij een collegereeks voor geestelijk begeleiders over het
Weihnachtsoratorium van Bach aan de hand van empathie, een
belangrijke competentie voor geestelijke begeleiding.
Kees Waaijman doet onderzoek naar de spiritualiteit van de Psalmen
als kern van het getijdengebed. 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.
Huub Welzen rondde in 2018 zijn boek over Bijbelse spiritualiteit af.
Verder werkte hij aan een boek over de spiritualiteit van het Nieuwe
Testament én aan een boek met nieuwe oefeningen in Bijbelse
spiritualiteit. Aan de hand van enkele artikelen van Titus Brandsma
maakte Huub Welzen een studie van diens Bijbelse hermeneutiek.
Thomas Quartier richtte zich dit jaar op motieven voor religieus leven
vandaag. Daarbij kwamen religieuzen uit verschillende generaties in
beeld die op hun eigen manier hun spiritualiteit leven. Hierover schreef
hij o.a. samen met Leo Fijen het boek Kloostermensen (Baarn: Adveniat
2018). Daarnaast deed hij onderzoek op het gebied van Monastieke
Studies, waarover o.a. het ook in Duitsland veelgelezen boek Heilige
Woede. Monnik zijn, een radicale keuze (Baarn: Adveniat 2018;
Freiburg: Herder 2018) verscheen.
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In 2018 onderzocht Charles Caspers een congregatiegeschiedenis,
waarvan het boek medio 2020 zal verschijnen.

Internationale samenwerking op gebied van onderzoek én onderwijs
kwam ook tot stand door de invulling van de leerstoel Sociale Filosofie,
die Inigo Bocken bekleedt aan de Cusanus Hochschule BernkastelKues. Bocken verzorgde in Duitsland onderwijs in het reguliere masterprogramma ‘Philosophie/Konzepte der Spiritualität’ en voor de toekomst
staat ook onderwijs vanuit Bernkastel-Kues in Nijmegen gepland.

De aard van het onderzoeksobject maakt dat het eerste-persoons
perspectief in de onderzoekslijn ‘Religieus leven’ meer aan zet is.
Al geldt ook hier dat het derde-persoonsperspectief nooit afwezig is,
en zeker waar het een historische studie betreft (zoals het project
van Charles Caspers) is het zelfs dominant.

(c) Maatschappelijke spiritualiteit
In de onderzoekslijn Maatschappelijke Spiritualiteit wordt onderzoek
gedaan naar de plaats en de impact van de christelijke spiritualiteits
traditie op het hedendaagse maatschappelijke, politieke en culturele
leven.
Dit jaar verscheen een essaybundel (onder redactie
van H. Westerink, T. van den Hoogen, I. Bocken &
T. van Knippenberg) getiteld Portretten van sociale
spiritualiteit (Berne, 2018). Hij bundelt studies die
ook in samenwerking met het Vincent de Paul Center
tot stand zijn gekomen.

Hier kan ook het reeds vermelde tweedaags internationaal symposium
Down Town / Down Soul: Early Modern Mysticism and the Political,
genoemd worden dat werd georganiseerd in samenwerking met de
Oblate School for Theology uit San Antonio (Texas, US). Qua thema sloot
dit symposium naadloos aan bij de onderzoekslijn Maatschappelijke
Spiritualiteit.
De aard van het onderzoek naar ‘maatschappelijke spiritualiteit’
kan mooi beide perspectieven, het eerste-persoons- en het derdepersoonsperspectief met elkaar in verbinding en/of evenwicht
brengen. Het is zaak om die verbinding of dit evenwicht in de
komende jaren te bewaken en te optimaliseren.

The Titus Brandsma Institute celebrates its 50th anniversary with the

INTERNATIONAL CONFERENCE

DOWN TOWN / DOWN SOUL
Early Modern Mysticism & The Political
13 - 14 June 2018

at Huize Heyendael

(Radboud University, Nijmegen)

With Bernard
&

McGinn (Chicago, US)

Gian Ackermans (Nijmegen, NL)
Inigo Bocken (Nijmegen, NL)
Steven Chase (San Antonio, US)
Douglas Christie (Los Angeles, US)
Marc De Kesel (Nijmegen, NL)
Liesbeth Eugelink (Nijmegen, NL)
Jad Hatem (Beirut, LB)
August Higgins (San Antonio, US)
Dominiek Hoens (Ghent, BE)
Eduard Kimman (Nijmegen, NL)
Cliff Knighten (San Antonio, US)
François Manga (Nijmegen, NL)
Kees Schepers (Antwerp, BE)
Wolfgang Schneider (Bernkastel-Kues, DE)
Vasileios Syros (Helsinki, FI)
Herman Westerink (Nijmegen, NL)
Theo Witkamp (Amsterdam, NL)

In collaboration with the Oblate School of Theology, San Antonio , Texas, US

Het project Maatschappelijke Spiritualiteit is een mooi voorbeeld van
landelijke en internationale samenwerking. Vanuit bestaande samenwerkingen (Vincent de Paul Center, KSGV, Faculteit FTR) en internationale partners (waaronder Ruusbroecgenootschap U.Antwerpen, RaT
platform Wenen, KU Leuven en Cusanus Hochschule Bernkastel-Keus)
is de lijn van onderzoek naar en onderwijs over kritische spiritualiteit
verder doorgetrokken in projecten rond mystiek en politiek (bundel die
verschijnt in het voorjaar van 2019) en een te initiëren internationale
master mystiek (Erasmus Mundus project).
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Conference fee
Before April 15: € 50; student: € 15
After April 15: € 70; student: € 25
Information & subscription:

http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/eng/?page_id=1801
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2. V O RM I N G & O NDE R W I J S

Een reeks van drie TBI-Lectures droeg de titel ‘Spiritualiteit en sociaal
engagement in heden en verleden’. Het betrof: Gerrit Steunebrink,
Titus Brandsma, een geëngageerd intellectueel met een wonderlijke
pastorale inslag (ter vervanging van Manuela Kalsky die helaas moest
afzeggen), Thomas Quartier, Heilige woede, en Willem Marie Speelman,
Franciscaanse waarden in de zorg.

Het onderwijs van het Titus Brandsma Instituut staat hoog aan
geschreven en kon ook ook dit jaar rekenen op een zeer divers publiek,
waaronder hulpverleners in de verslavingszorg, beleidsmedewerkers
gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, programmamakers,
verpleegkundigen en psychologen, maar ook geestelijk verzorgers,
predikanten en vrijwilligers van kerkgemeenschappen en parochies.
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. Anne-Marie legde uitvoerig uit hoe Titus Brandsma
een gedegen studie van mystiek als een belangrijke bijdrage aan de
maatschappij beschouwt. 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.

Samen met de Faculteit der Filosofie Theologie en Religieweten
schappen (Radboud Universiteit), organiseerde het TBI dit jaar een
Radboud Summer School met als titel ‘Reading Mystical Texts’.
Naast Peter Nissen, traden als docenten op: Thomas Quartier, Inigo
Bocken, Ria van den Brandt, Herman Westerink en Marc De Kesel.

Dit jaar waren 6 TBI-collegereeksen gepland. Drie hadden te weinig
inschrijvingen en konden daarom niet doorgaan (zie uitgebreid verslag).
Drie andere werden druk bezocht: ‘Mystiek, moderniteit & geestelijke
begeleiding’ (over onder meer Thérèse de Lisieux, door Mariska van
Beusichem en Marc De Kesel); ‘De geestelijke weg’ (over onder meer
Augustinus, Belijdenissen, door Anne-Marie Bos en Huub Welzen) en
‘Geestelijke begeleiding’ (waarin tekstmuziekcollegen en thematiek
college samengingen: over Bachs Weihnachtsoratorium en over
Edith Stein, door Ad de Keyzer en Kees Waaijman).

Diploma-uitreiking opleiding Geestelijk Begeleider
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3. PU B LI E KS E VE NE ME NT E N

Jubileumjaar
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 omhelsde twee
lezingen, één door Kees Waaijman, die lange tijd directeur was van het
instituut, één door de huidige directeur, Inigo Bocken.

Het Titus Brandsma Instituut staat midden in de samenleving. In een
tijd dat spiritualiteit en zingeving veel mensen bezighoudt, organiseert
het Titus Brandsma Instituut een aantal publieksactiviteiten om onze
kennis en inzichten vanuit de christelijk spirituele traditie te delen.
Nacht van de Mystiek
Dit jaar had onze ook nu weer drukbezochte Nacht van de Mystiek
als thema ‘Oosters Nabij’. Op deze gevarieerde avond, gepresenteerd
door Leo Fijen, werden lezingen afgewisseld met Armeense liederen,
klassieke muziek uit midden-Java en een Servisch-orthodox koor.
Frank Bosman (Tilburg University) sprak over de relatie tussen kunst
en mystiek bij founding father van het dadaïsme Hugo Ball en Sheyda
Sassani (afkomstig uit Iran en van huis-uit juriste) over de dertiendeeeuwse soefi-dichter en -geleerde Rumi. De Vlaamse auteur David
Dessin besprak zijn boek God is een vluchteling, over het feit dat
ongeveer de helft van de Syrië-vluchtelingen die in 2017 massaal
naar Europa kwamen christenen waren.
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Aansluitend op het internationaal symposium Down Town / Down Soul
vond op 15 juni de groots opgezette publieksdag plaats. De Titus
Brandsma Lezing kreeg een feestelijk karakter.
Na openingsredes door Daniël Wigboldus (RU Collegevoorzitter),
Jan Brouns (Proviciaal van de Nederlandse Karmel) en Corjo Jansen
(voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het TBI) volgden twee
inhoudelijke lezingen die ingingen op het boek Titus Brandsma,
spiritualiteit in veertien teksten. Inigo Bocken reflecteerde op het
belang van Titus Brandsma voor onze tijd en Anne-Marie Bos lichtte
haar bijdrage aan het boek toe – een bijdrage die nader inging op een
debat dat Brandsma ontketend had naar aanleiding van een nieuw
Heilig Hart-beeld in Oss.
Twee Titus Brandsma Lezingen volgden: een lezing door Ad van Liempt
(journalist, auteur van oorlogsboeken en tv-programmamaker, over Titus
Brandsma in oorlogstijd) en de andere door Désanne van Brederode
(schrijfster en filosoof, over de toekomst van de christelijke spiritualiteit).

Nacht van de Mystiek

Publieksdag in de Stevenskerk
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4. LAN D E LI JKE E N I NT E R NAT I ONA L E SA ME N W E R K I N G

Samenwerkingsovereenkomst TBI - Oblate School for Theology,
San Antonio Texas
In 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. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk
georganiseerd internationaal symposium Down Town / Down Soul.
Een delegatie uit San Antonio nam deel aan het congres en verzorgde
ook twee lezingen. TBI-stafleden werden uitgenodigd in San Antonio
om daar een ‘intensive couse’ te verzorgen voor de studenten aldaar.
Dit zal in januari of juni 2019 plaatsvinden.

Wetenschappelijke samenwerking
Studenten en postdocs uit binnen- en buitenland kunnen zich aansluiten
bij het TBI-fellowship platform. Het is een multi-disciplinair netwerk van
(inter)nationale studenten en postdocs die onderzoek doen naar christelijke spiritualiteit en mystiek. De TBI-fellows kwamen in 2018 twee keer
per jaar bij elkaar om hun onderzoeksvoortgang en -resultaten met
elkaar te delen. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde kwamen:
• ‘Vox populi vox dei? Over populisme en religie’ door Eveline van
Buijtenen
• ‘The Popularization of Ancient Gnosticism in Postmodern American
Culture’ door Fryderyk Kwiatkowski uit Krakow, Polen
• ‘Teresa of Avila and the Relation of Humility and Insight’ door
Marina Sawall uit Berlijn
In het kader van ons internationaal spiritueel netwerkproject (SPIRIN)
dienen volgende initiatieven genomen in 2018 te worden vermeld:
Erasmus Mundus
Inigo Bocken en Herman Westerink werkten aan een Europese aanvraag die voorziet in het organiseren van de Erasmus Mundus Master
of European Philosophy, Theology and Literature (MEPTL). Een master
waar zes internationaal met elkaar verbonden instellingen samenwerken.
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 gaat om 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.

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. 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.
Samenwerking TBI - Institute for Spirituality in Asia (ISA), Manila
Op 23 januari 2018 mochten we Rico Ponce o.carm., de algemeen
directeur van Institute for Spirituality in Asia, verwelkomen voor een
kort bezoek. Van 3 tot 12 april bezocht Sheldon Tabile o.carm., de
wetenschappelijk directeur van ISA en TBI-fellow, ons instituut.
Hij sprak in deze periode met verschillende medewerkers van het
TBI over zijn onderzoek en hij werd geïnformeerd over het onderzoek
aan het TBI.
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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 to 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.

Maatschappelijke partners
Het TBI gaat vanuit haar expertise samen met maatschappelijke
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.

Samenwerking TBI - 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.
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.
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Sinds 2014 is er in het kader van ‘bezielde professionaliteit’ nauwe
samenwerking gegroeid met Stichting Carmelcollege, de tweede
grootste organisatie voor middelbaar onderwijs is in Nederland.
De afgelopen jaren zijn, vooral door Anne-Marie Bos, 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.
De Verus- TBI-onderzoeksplaats biedt ruimte voor onderzoek naar
spiritualiteit in de context van het onderwijs. Theo van der Zee onderzoekt manieren waarop schoolleiders 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. 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 pulicatie van het
boek Leidinggeven aan wat komt. Een contemplatieve benadering
van leiderschap in 2019 verwacht.
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Herman Westerink is in 2018 vanwege het KSGV (Kenniscentrum
voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid) benoemd
tot bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven met als leerstoel
‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere
aandacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse.’ Hiermee 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. De leerstoel in Leuven speelt ook 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.

Met de Sint Willibrordsabdij werd een overeenkomst gesloten die
Thomas Quartier vrijstelt voor 0,2 fte om onderzoek te doen op het
veld van monastieke spiritualiteit en met name de betekenis van deze
spiritualiteitsstroming voor de hedendaagse samenleving. In dat kader
heeft Quartier bijgedragen aan diverse studiedagen waar hij het thema
van contemplatief engagement presenteerde. Er ontstond een boek
publicatie 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.

Het Titus Brandsma Instituut is deskundig op het gebied van zingeving,
spiritualiteit en mystiek en wil deze expertise ook 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. Het Titus Brandsma Instituut
heeft voor medewerkers, midden- en hoger kader en directie een
divers aanbod, zoals cursussen, trainingen, begeleiding, bezinningsof inspiratiedagen, het verzorgen van refereerbijeenkomsten en het
steunen of verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Medewerkers Titus Brandsma Instituut
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