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1. Titus Brandsma Instituut in het jaar 
van corona 
Het Titus Brandsma Instituut heeft vanaf de oprichting van het instituut ruim vijftig jaar 

geleden altijd een eigen kleur en profiel gehad, gevoed door een multidisciplinaire 

invalshoek (theologisch, wijsgerig, historisch en godsdienstwetenschappelijk). Tegelijkertijd 
krijgt het onderzoek vorm door de uitdrukkelijke betrokkenheid op de maatschappelijke 

praktijk en door de verbondenheid met de levende tradities van religieuzen.  

In maart 2020 haalde het coronavirus van de ene op de andere dag het hele land overhoop, 

en liet ook voor de werking van het TBI zijn invloed gelden, zakelijk én persoonlijk. De 

doorwerking betrof zowel de volle breedte van het instituut, als de drie afzonderlijke 
onderzoekslijnen. 

 

1. Het TBI in coronatijd: versnelde digitalisering 

Een groter bereik 

De coronatijd heeft gezorgd voor een snelle digitalisering van onze activiteiten. Deelnemers 
uit het hele land en van over de grens konden nu lezingen, colleges, podcasts en 

boekbesprekingen volgen zonder reistijd en kosten. Dit zorgde ervoor dat we een flink aantal 

nieuwe mensen enthousiast hebben kunnen maken voor ons onderzoek en ons 

onderwijsaanbod.  

 
Zichtbaarheid online 

De overschakeling naar online maakte het TBI beter zichtbaar op YouTube. Zo benutte Ad de 

Keyzer dit kanaal voor zijn colleges over de Matthäus Passion van Bach, goed voor 1.356 

views. Ook enkele boekpresentaties waren live te volgen via YouTube, zoals die van Kitty 

Bouwman en Thomas Quartier met de boeken Open eind van je verlangen en Levensliederen.  
 

De versnelde digitalisering leverde het TBI het inzicht op dat activiteiten online vruchten 

kunnen afwerpen, ook een les voor bijeenkomsten ná corona. Zo heeft de in mei gestarte  

leeskring rond De tempel van onze ziel laten zien dat de gekozen werkvorm ook via Zoom 

stimulerend kan werken voor de onderlinge samenwerking onder de TBI-collega’s. Vanaf 
januari 2021 zal het TBI staten met een nieuwe online (zoom) reeks: Mystieke salons, een 

dialoog/interview over een mystieke auteur/mystieke tekst voor een breed publiek. 
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Titus Brandsma lezing 
Al 26 jaar organiseren we de Titus Brandsma lezing in de St. Stevenskerk in Nijmegen. 

Vanwege corona is de lezing dit jaar niet doorgegaan. De beoogde spreker was Heino Falcke, 

hoogleraar Astrodeeltjesfysica en Radioastronomie en in zijn vrije tijd lekenpastor. De rede is 

verplaatst naar oktober 2021. Met deze jaarlijkse lezing profileert het TBI zich als een 

betrokken organisatie, midden in de samenleving. De laatste jaren trekt de lezing ruim 
driehonderd bezoekers.  

 

Studieweek 2020 

Ook de geplande Studieweek Mystiek over de natuurmystiek van Thomas Merton werd 

vanwege corona verplaatst naar 2021. Een alternatief aanbod voor de Studieweek werd 
verzorgd door Anne-Marie Bos met een bewerking van een eerdere Studieweek over de 

Werken van Titus Brandsma, met elke dag twee online colleges. Ook was de reader 

beschikbaar en konden deelnemers in hun eigen tijd en tempo de Studieweek volgen. Het 

positief effect was het recordaantal deelnemers van ruim 800 mensen en een breed bereik 

voor de video’s (gemiddeld 500 views, met als uitschieter college 1 met 2.000 views). 
 

Congres Mystical Theology Network 

Een aderlating was het niet doorgaan van het jaarlijks congres van het Mystical Theology 

Network (MTN), dat zou plaatsvinden in Nijmegen. Er is nog geen nieuwe datum voor dit 

congres vastgesteld.  
 

Collegereeksen 

De belangrijkste doorwerking van corona op het onderwijs was het schrappen van de twee 

collegereeksen in het voorjaar: De spiritualiteit van Bachs Johannes Passion (zes 

bijeenkomsten door Ad de Keyzer) en Wijzen van navolging (zes bijeenkomsten door Ad 
Poirters). Marc de Kesel kon zijn reeks van zes bijeenkomsten Geest en Kunst nog afronden 

met een laatste online college. De twee geplande cursussen in het najaar konden doorgang 

vinden, zij het in hybride vorm (een combinatie van online en fysieke ontmoeting).  

Onder de weggevallen werkzaamheden vanwege corona valt ook het werken aan de 

bibliografie van Nederlandstalige uitgaven van De navolging van Christus door Thomas van 
Kempen (door Ad Poirters). Er zijn wél vorderingen gemaakt met de inhoudelijke 

bestudering van de vertalingen. De door Ineke Cornet en Ad Poirters voorbereide lezingen in 

het Geert Grootehuis in Deventer, zijn vanwege de coronacrisis niet uitgesproken. 
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2. Missie en Visie 
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.” 

Onderzoek 

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, wijsgerig, hermeneutisch, 
historisch en godsdienstwetenschappelijk.  

Vorming en onderwijs 

Het instituut heeft een grote expertise opgebouwd in het vertalen van onderzoeksresultaten 

naar onderwijs en vorming, ten dienste van een breed geïnteresseerd publiek. Via 

bijvoorbeeld TBI-Lectures en de Studieweek Mystiek delen wij onze kennis en inzichten met 
belangstellenden. 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’.  
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3. Onderzoek 

Het onderzoek aan het TBI is onderverdeeld in drie velden: 1. Historisch en systematisch 

onderzoek van de mystiek, 2. Religieus leven en 3. Maatschappelijke spiritualiteit. Bij de 

beschrijving van elk van die drie onderzoekslijnen wordt na een inhoudelijke weergave van 

de diverse projecten een korte kritische zelfevaluatie weergegeven. Dit hoofdstuk besluit 

met ontwikkelingen binnen het onderzoek die het gehele TBI overspannen. Hierin is ook de 
voortgang van de intellectuele biografie van Titus Brandsma opgenomen, een project dat 

organisatorisch valt onder de eerstgenoemde onderzoekslijn hieronder.  

 

3.1 Historisch en systematisch onderzoek van de 
mystiek 

Binnen deze onderzoeklijn wordt onderzoek gedaan naar christelijke mystieke en spirituele 

tradities vanuit theologisch, wijsgerig, hermeneutisch, geschiedkundig, filologisch en 

godsdienstwetenschappelijk perspectief. De lijn is gericht op met name de ontsluiting en 
interpretatie van teksten uit die tradities, op de systematische beschouwing van thema’s, 

concepten en begrippen die daarin een rol spelen, en op de vraag naar hoe deze elementen 

doorwerken in het moderne zowel religieuze als niet-religieuze zelfbeeld.  
 ‘Historisch en systematisch onderzoek van de mystiek’ is de nieuwe naam van de 

onderzoekslijn die eerder ‘Grondslagenonderzoek’ heette. De nieuwe naam dekt beter het 
daadwerkelijke onderzoekswerk en stelt ‘mystiek’ centraal. Daarmee sluit hij aan bij de 

scherpere focus op mystiek, een focus die ook voor de toekomst van het TBI aangehouden 

en zo mogelijk versterkt moet worden.  
 
Aandachtsgebieden 
 
a. Moderne Devotie. 

b. Vroegmoderne en moderne spiritualiteit. 

c. Mystiek en psychoanalyse. 
d. Intellectuele biografie 
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Moderne Devotie: Ad Poirters (coördinator), Rijcklof Hofman en Charles Caspers  
Het Titus Brandsma Instituut doet vanaf de stichting in 1968 onderzoek naar de Moderne 

Devotie, één van de meest invloedrijke spirituele bewegingen uit de Nederlandse 

geschiedenis. Het werk van Rudolf van Dijk (†2015) is daarin toonaangevend geweest.  

In het huidige verslagjaar heeft Rijcklof Hofman samen met geassocieerd onderzoeker 

Marinus van den Berg verder gewerkt aan de constitutie van teksten en apparaten voor 
band twee van het vijfde deel (V²) van de verzamelde werken (Opera omnia) van Geert 

Grote (1340-1384), stichter van de Moderne Devotie-beweging. De delen I, II¹, II² en V¹ zijn 

inmiddels verschenen, op stapel staan nog de delen III (traktaten en preken) en IV (de 

brieven). De nieuwe band V², waaraan sinds 2016 is gewerkt, verschijnt in 2021 in een 

oplage van 900 bij uitgeverij Brepols (Turnhout).  
 

Rijcklof Hofman was mederedacteur van de bij Brepols verschenen bundel Inwardness, 

Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in the 

‘Devotio Moderna’ and Its Contexts. Voor de bundel beschreef hij een bijdrage over Geert 

Grotes religieuze levensstijl. Daarnaast heeft hij een artikel geschreven met de titel Geert 
Grote: architect van de Moderne Devotie voor het dossier ‘Moderne devotie’, dat in januari 

2021 verschijnt in De Kovel (nr. 66 (2021)), het belangwekkende publiekstijdschrift over 

spiritualiteit uit de benedictijnerabdij Keizersberg te Leuven. Ook andere TBI-onderzoekers 

leveren een bijdrage aan dit nummer.  

 
In aanloop naar het herdenkingsjaar rond de 550ste sterfdag van Thomas van Kempen in 

2021 zijn verschillende activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek naar Thomas. Zo 

hebben Rijcklof Hofman en Ad Poirters de schriftelijke versies van de lezingen geredigeerd 

die in 2019 tijdens een expertmeeting in Boxmeer over deze belangwekkende auteur uit de 

Moderne Devotie werden uitgesproken. Deze bijdragen zullen verschijnen in een 
themanummer van het tijdschrift Ons Geestelijk Erf (jrg. 91 (2021)), dat gepresenteerd zal 

worden tijdens een internationaal congres over Thomas van Kempen. De organisatie hiervan 

ligt in handen van Inigo Bocken en Ad Poirters, ondersteund door Ilja Kramer en Wendy 

Litjens, in samenwerking met collega’s van de faculteiten der Letteren en FTR van de 

Radboud Universiteit (gepland voor 19-20 augustus 2021). De inleiding voor dit nummer is 
geschreven door Hofman en Poirters in samenwerking met Kees Schepers van het 

Ruusbroecgenootschap te Antwerpen). Ook Rijcklof Hofman en Ad Poirters leverden een 

bijdrage aan de bundel, evenals Huub Welzen en geassocieerd onderzoeker John van Ool.  
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Ad Poirters’ inventarisatie en studie van de Nederlandstalige uitgaven van de Navolging van 
Christus vanaf de vroegmoderne tijd tot nu heeft door de coronacrisis behoorlijke vertraging 

opgelopen. Zijn oorspronkelijke voornemen om een bibliografie samen te stellen heeft hij 

daarom voorlopig op moeten geven, maar aan de inhoudelijke bestudering van de 

vertalingen heeft hij verder gewerkt. Verder heeft hij grote voortgang gemaakt met het boek 

dat Hans Kienhorst (Radboud Universiteit) en hij schrijven over de geschiedenis van de 
historische bibliotheek van klooster Soeterbeeck te Deursen. Naast een studie en catalogus 

van de oude 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. Het ligt in de bedoeling deze wetenschappelijke studie in 2022 te 
laten verschijnen bij Brepols, in 2021 vooraf te gaan door een kleiner publieksboek. 

 

Vroegmoderne en moderne spiritualiteit: Inigo Bocken (15de-eeuwse mystiek) en Marc de 

Kesel (17de-eeuws). 

Marc De Kesel heeft de herziene en uitgebreide Engelstalige uitgave van Zelfloos (2017) 
afgerond en voorgelegd bij de SUNY Press in Albany, New York, onder de titel Effacing the 

Self: Mysticism and the Modern Subject. Hieraan is redactioneel meegewerkt door collega Ad 

Poirters en vertaalster Joey Kok. Het redigeerwerk van Marc De Kesel en Ad Poirters aan de 

bundel, naar aanleiding van het door hen met Wendy Litjens georganiseerde internationale 

symposium Mysticism and/as Love Theory, is bijna voltooid. Zij hebben er samen de inleiding 
voor geschreven, Marc De Kesel droeg bovendien bij met het artikel Mysticism, Theory & 

Beyond, over mystieke liefdestheorie in het algemeen en enkele passages uit de werken van 

Jean de Saint-Samson in het bijzonder. Herman Westerink schreef voor de bundel het artikel 

Michel Foucault on the Mystic’s Body of Pleasures and Desires. Het boek zal in 2021 

verschijnen.  

Tevens is De Kesel op basis van zijn onderzoek naar vroegmoderne mystiek begonnen aan 

een nieuwe boekpublicatie met als titel: Ik, God & mezelf: Mystiek als deconstructie, die in 

2021 zal verschijnen bij Sjibbolet in Amsterdam. Hierin zijn zeven studies verzameld over de 

kritiek op het ‘ik’ in een aantal mystieke oeuvres (Willem van Saint-Thierry, François de 

Sales, Madame Guyon, Simone Weil). Hij houdt deze kritiek tegen het licht van de twintigste-
eeuwse deconstructieve kritiek op het moderne ik. Het boek biedt een vervolg op zijn eerder 

verschenen Zelfloos: De mystieke afgrond van het moderne Ik (2017).  
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Mystiek en psychoanalyse: Marc De Kesel, Herman Westerink. 
Onder deze lijn valt onder meer de studie naar de impact van de mystieke en spirituele 

traditie op recente moderniteitstheorieën, zoals de studie naar de relatie tussen 

psychoanalyse en mystiek. Michel de Certeau, Jacques Lacan en Michel Foucault zijn drie 

belangrijke referentie-auteurs in het veld van een door de psychoanalyse beïnvloed kritisch 

grondslagenonderzoek naar onze westerse mystiek en spiritualiteit.  
Herman Westerink schreef in 2020 een aantal publicaties (boeken en artikelen) over 

fundamentele aspecten van de psychoanalyse. Hij publiceerde ook nog een aantal artikelen, 

onder andere over De Labadie in de congresbundel Down Town/Down Soul en over de ‘zorg 

voor zichzelf’ van Michel Foucault in International Journal of Philosophy and Theology. Ook 

schreef hij een omvangrijke inleiding bij een tekstuitgave van Willem Teellincks Soliloquium. 
Inigo Bocken superviseerde de vertaling van Certeau’s boek L’étranger ou l’union dans la 

difference (De vreemdeling. Eenheid in verschil) en voorzag die van een inleiding.  

 
Key Publications 
 
•M. De Kesel & Inigo Bocken (Eds.), Down Town / Down Soul. Early Modern Mysticism, the 

Self and the Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34). Leuven: Peeters. ISBN 

9789042941441 (251 p.). 

 
•C. Caspers, R. Hofman, J. Oosterman, P. Nissen & M. van Dijk (Eds.). Inwardness, 

Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in the 

‘Devotio Moderna’ and Its Contexts (Medieval Church Studies, Vol. 43). Turnhout: Brepols. 

ISBN 9782503585390 (X, 230 p.). 
 
Korte kritische evaluatie 
 
De verscheidenheid van de onderzoeksobjecten en invalshoeken die in deze lijn een rol 
spelen maakt het moeilijk om de betrokken collega’s bij elkaar te brengen voor intellectuele 

uitwisseling. De tweewekelijkse interne leeskring rond De tempel van onze ziel is onder 

andere een poging om daarvoor een geschikte, stimulerende vorm te vinden. De ervaring 

heeft inmiddels geleerd dat deze vorm succesvol is: er is een trouw aantal deelnemers die 

het bestuderen van een tekst vanuit de verschillende vertegenwoordigde perspectieven als 
stimulerend ervaren. Daar komt bij dat de leeskring, omdat hij openstaat voor alle 

medewerkers, een belangrijke rol vervult als het enige platform waar het wetenschappelijk 

gesprek gefaciliteerd wordt tussen collega’s van het hele instituut.  
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Uit alle activiteiten beginnen zich voorzichtig richtingen voor een weg naar de toekomst af te 
tekenen. De vorig jaar bestendigde focus op de Moderne Devotie kan met de aanwezige 

expertise worden voortgezet, ingegeven door de overtuiging van het belang van dit 

onderzoek voor het TBI. Deze laatmiddeleeuwse beweging verschaft immers - in een bredere 

devotionele spiritualiteit - een inbedding aan contemporaine verschijningsvormen van de 

mystieke traditie. Bovendien is de Moderne Devotie van invloed geweest op latere 
exponenten ervan en kan ze nog steeds van belang zijn in de actuele maatschappelijke en 

wetenschappelijke situatie. De rol van mystiek in zestiende-eeuwse vrouwenkloosters met 

wortels in de Moderne Devotie, waar zowel Ineke Cornet als Ad Poirters zich mee 

bezighouden, zou een nieuw zwaartepunt kunnen worden.  

Mogelijkheden om de verschillende onderzoekslijnen dichter bij elkaar te brengen dienen 
zich eveneens aan. Belangstelling voor de band tussen liturgie en mystiek bindt 

onderzoekers uit alle hoeken van het instituut, wat werd onderstreept met de leeskring rond 

De tempel van onze ziel en met de voorbereiding van het uitgestelde congres dat in oktober 

zou plaatsvinden.  

Inigo Bocken vervolgde, met de assistentie van Ineke Cornet en Coban Menkveld, zijn 
onderzoek voor het project ‘intellectuele biografie van Titus Brandsma’. Dit leverde dit jaar 

het  belangrijke inzicht op dat Titus vanuit zijn karmelitaans perspectief zowel kijkt naar de 

sociale leer als ook naar de esthetiek. ‘Karmelitaans’ betekent voor hem altijd ook 

contemplatio in actione - de band met de maatschappelijke praxis is daarbij heel belangrijk. 

Hier groeit iets van een denkmodel dat ook voor het TBI van belang kan worden, vooral waar 
het gaat om de verbinding tussen de onderzoekslijnen historisch en systematisch onderzoek 

van de mystiek en maatschappelijke spiritualiteit. 
 

 
3.2 Religieus leven 
 

Vanaf de oprichting heeft het Titus Brandsma Instituut bijzondere aandacht voor de 

spiritualiteit van het religieus leven. Onderzoek wordt gedaan naar de geschiedenis van het 

religieus leven, naar de hedendaagse vormen van religieus leven alsook naar de spiritualiteit 

van erkende religieuzen en van geïnspireerde leken. 
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Aandachtsgebieden 

a. De geschiedenis van het religieus leven 

b. Hedendaags religieus leven 

c. Liturgische en Bijbelse spiritualiteit. 

De geschiedenis van het religieus leven: Anne-Marie Bos (coördinator), Charles Caspers, Loet 

Swart en Edison Tinambunan 

Anne-Marie Bos verzorgde de kritische editie van de teksten van Titus Brandsma. In 2020 

werden meer dan honderd nieuwe teksten gepubliceerd op de website 

www.titusbrandsmateksten.nl. Hieronder artikelen over mystiek en over de geschiedenis 
van de Karmel, maar ook een serie lezingen, preken en brieven.  

Dit jaar is ook het beschikbaar maken van Friestalige teksten gestart, waar een Nederlandse 

vertaling bij wordt gegeven. Verschillende vrijwilligers zijn behulpzaam bij dit project, onder 

wie Leon Teubner.  

Charles Caspers legde de laatste hand aan een uitgebreide monografie over de geschiedenis 
van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph (Zusters van de Choorstraat, Den Bosch). 

Daarnaast publiceerde hij onder meer over de liturgie van de kanunnikessen van de 

middeleeuwse abdij van Sint Gertrudis in Nijvel. 

In het kader van het onderzoek naar de geschiedenis van het religieus leven verzorgde 

Edison Tinambunan een kritische teksteditie van alle Constituties van de Orde van de 
Karmel. Daarnaast redigeerde en publiceerde hij een boek met teksten van Titus Brandsma, 

waarbij de originele teksten van Titus Brandsma afgedrukt zijn met een Indonesische 

vertaling. Anne-Marie Bos schreef voor dit boek een biografische bijdrage over Titus 

Brandsma.  

De Studieweek Mystiek werd dit jaar digitaal verzorgd door Anne-Marie Bos. Met behulp van 
de opnames van de studieweek uit 2018 In de leerschool van Titus Brandsma werd stil 

gestaan bij het gedachtegoed van Titus Brandsma ten aanzien van mystiek. 

Hedendaags religieus leven: Inigo Bocken, Pierre Humblet en Thomas Quartier  

Onderzoek naar de eigen en unieke spiritualiteit van ordes en congregaties. Thomas Quartier 

deed onderzoek naar monastieke spiritualiteit als kritische spiritualiteit (in samenwerking 
met de Abdij Keizersberg in Leuven). Hij publiceerde het boek Open einde van je verlangen. 

Bidden met een hedendaagse monnik, waarin hij eigentijdse gebeden vanuit het religieuze 

leven ontwikkelt, en Levensliederen. Weerklank van de monnik in je zelf dat gaat over de 

samenhang tussen muzikale autobiografie en monastieke spiritualiteit. Vanuit de 

http://www.titusbrandsmateksten.nl/
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Benedictijner orde schreef hij in het tijdschrift De Kovel artikelen over spirituele bronnen en 
hedendaags kloosterleven, o.a. over de Navolging van Christus.  

Pierre Humblet werkte aan het project ‘Religieus leven’, een samenwerkingsproject tussen 

het TBI en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Kern van dit project is reflectie en 

beleidsontwikkeling rond de toekomst van religieus leven en roeping. Inhoudelijk ging 

daarbij in 2020 speciaal aandacht uit naar het KNR-jaarthema 'Omgaan met verschillen'. 
Binnen communiteiten is dat door het samenleven met diverse generaties, nationaliteiten 

en persoonlijke karakters vaak een heet hangijzer. Samen met enkele KNR-collega's werd dit 

uitgewerkt in onder meer twee meditatiereeksen, onderlinge gesprekken en enkele 

artikelen. Zelf publiceerde hij daarover in het KNR-bulletin het artikel 'Geef mij wat te 

drinken…'  

Voor de religieuzen coördineerde Pierre Humblet ook het programma voor de Nationale 

Roepingenweek, die in samenwerking met de Nederlandse bisdommen gehouden werd van 

1 t/m 7 november. 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. 
   
Liturgische en Bijbelse spiritualiteit: Ad de Keyzer, Thomas Quartier en Huub Welzen 
Ad de Keyzer werkte nauw samen met Kees Waaijman aan de uitgave van Psalmvieringen. Er 

wordt met verschillende componisten samengewerkt. Vanwege de coronamaatregelen kon 

de cursus Biddend leven geen doorgang vinden, maar de theorievorming op het gebied van 

liturgische spiritualiteit ging wel door.  

Huub Welzen werkte verder aan het ontwikkelen van een Bijbelse spiritualiteit. Hij benadert 
de Bijbelse teksten niet alleen op een historisch-kritische manier, maar ook als bron van 

spiritualiteit. In september werd Huub Welzen tot prior-provinciaal benoemd van de 

Nederlandse Karmelprovincie. Dit betekent dat hij niet langer als medewerker aan het Titus 

Brandsma Instituut verbonden is.  

Thomas Quartier deed onder andere onderzoek naar de liturgische praktijken van 

benedictijnse oblaten met als hoofdvraag wat een liturgisch leven, geïnspireerd door de 
Benedictijnse spiritualiteit buiten de kloostermuren betekent. De resultaten van dit 

vragenlijstonderzoek vertaalde hij naar de reflectie over liturgische theologie en rituele 

studies, met de achterliggende vraag hoe getijdengebed en geestelijke lezing bij kunnen 

dragen aan een liturgische levenshouding. Hierover publiceerde hij een vijftal artikelen. 

Verder onderzocht hij de doorwerking van de Regel van Benedictus binnen de rituele en 
liturgische studies waarover hij een Duitstalige monografie schreef. Tenslotte publiceerde hij 



13 
 

een boek over de relatie tussen folkmuziek en monastieke spiritualiteit en een boek met 
gebedsteksten. 

 

Key publication 
• Anne-Marie Bos. Blessed Titus Brandsma. A Biography. In E. Tinambunan (Ed.), Titus 

Brandsma. Godsbegrip - Pengertian tentang Allah; Mystiek - Mistik, De Bloem in de Zon - 
Bunga Disinari Matahari, Vrede en Vredelievendheid - Damai dan Perdamaian (pp. 16-53). 

Malang: Karmelindo. 

• Thomas Quartier. Liturgisches Gebet. Raum, Zeit und Gemeinschaft in benediktinischer 

Perspektive. Yearbook for Ritual and Liturgical Studies, 35, 1-20.  

 

Korte kritische evaluatie 
De corona-crisis heeft duidelijk invloed gehad op de manier van werken. Het geven van 

onderwijs, lezingen en andere activiteiten werd gehinderd. Een gepland congres over 

mystiek en liturgie moest worden uitgesteld. Het gebruik van de bibliotheek en van de 
werkplek in het Erasmusgebouw werd ernstig belemmerd. Tegelijk bracht voor sommigen 

het thuiswerken weer nieuwe mogelijkheden. Aangezien de medewerkers die zich 

bezighouden met ‘religieus leven’ ook niet konden samenkomen om met elkaar te spreken 

over hun onderzoek en andere activiteiten, vond het overleg plaats in kleinere kring en 

veelal digitaal.  

 
Inhoudelijk is de afgelopen jaren de belangstelling voor het leven en de werken van Titus 

Brandsma sterk toegenomen. In 2020 werd duidelijk dat Titus Brandsma mogelijkerwijze 

binnen afzienbare tijd zal worden heiligverklaard. Dit wakkert de interesse nog meer aan. 

Binnen de projectgroep Religieus leven wordt hierop ingespeeld door extra aandacht te 

besteden aan publicaties over hem. 

 
3.3 Maatschappelijke spiritualiteit 
 
In deze onderzoekslijn ligt de verhouding tussen theorie en praktijk anders dan in de andere 
lijnen. Ook de vormende activiteiten behoren in dit domein tot het praktische onderzoek. In 

2020 werd het streven uitgesproken om deze activiteiten beter op elkaar af te stemmen om 

zodoende een dreigend gebrek aan samenhang in de onderzoekslijn tegen te gaan. Ook de 

synergie met de twee andere lijnen binnen het TBI werd ervaren als punt van verbetering. 
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Onderzoekscoördinator Herman Westerink wijst op de vorderingen op dit punt in 2020: de 

benoeming (formeel in 2021) van de nieuwe medewerker Edwin van der Zande, die zowel 

binnen zijn onderzoekslijn als binnen het TBI een brugfunctie kan vervullen.  

Omdat deze onderzoekslijn van de drie het meest een ‘valoriserend’ karakter heeft, wordt 

de onderlinge samenwerking juist ook gezocht in de contacten in het maatschappelijk veld.  
 

Aandachtsgebieden 
a. Theorie van de maatschappelijke spiritualiteit in de hedendaagse cultuur en samenleving  
b. Spiritualiteit in het onderwijs  

c. Spiritualiteit in beeldende kunst en muziek 

d. In-company projecten  

Theorie van de spiritualiteit in de moderne cultuur en samenleving: Herman Westerink 

(coördinator) 
Deze lijn stelt de relevantie aan de orde van de kritische spirituele traditie in het hier en nu. 

Vanuit bestaande samenwerkingen (KSGV, FFTR) en internationale partners (RaT platform 

Wenen, KU Leuven, e.a.) is de lijn van onderzoek naar en onderwijs over kritische 

spiritualiteit verder doorgetrokken in projecten rond ascese, mystiek en kritiek in het werk 

van Michel Foucault en anderen.  

Het onderzoek naar de relatie tussen ascese, mystiek en kritiek wordt de komende jaren 

verder ontwikkeld. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar levensbeschouwing en 

spiritualiteit in de context van geestelijke zorg. In dit kader publiceerde Herman Westerink 

een artikel over levensbeschouwing en zingeving in Magical Mystery Tour, de mede door 

hem geredigeerde bundel rondom levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid.  

Het onderzoek is in 2020 versterkt met de komst van twee geassocieerde onderzoekers, em. 

prof. dr. Johan Bouwer (spiritualiteit en vrije tijd) en em. prof. dr. Ruud ter Meulen 

(katholieke godsdienstpsychologie). 

Spiritualiteit in het onderwijs: Theo van der Zee, Anne-Marie Bos 

Het project ‘Christelijke spiritualiteit in het katholiek onderwijs’ richt zich op interventies in 
de vorm van interviews, studie- en trainingsdagen en data-verzameling, ontwerp van 

reflectiegesprek en besluitvormingsgesprek voor schoolleiders én op de begeleiding van 

promovendi op het terrein van leiderschap.  
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Theo van der Zee heeft in 2020 twee onderzoeksthema’s uitgewerkt die vallen onder één 
onderzoeksproject binnen het TBI. De eerste: praktische wijsheid van leerkrachten met het 

oog op de persoonsvorming van leerlingen, de tweede (eveneens gericht op deze 

persoonsvorming): mystieke praktijken van taal en stilte als inspiratiebron voor educatie. 

Daarnaast begeleidde hij promovendi op het terrein van leiderschap en spiritualiteit.  

Van der Zee bouwde voort op zijn eerdere onderzoek naar een contemplatieve benadering 
van leiderschap waarbij contingentie, onderbreking, ontvankelijkheid en praktische wijsheid 

kernbegrippen zijn. In 2020 is hij nagegaan tot welke nieuwe inzichten en mogelijkheden 

deze benadering leidt als het gaat om het professioneel, pedagogisch handelen van 

leerkrachten. In 2021 zal een dataverzameling plaatsvinden in het kader van het onderzoek. 

Een analyse van deze casusbeschrijvingen beoogt de vinger te leggen op de praktische 
wijsheid van leerkrachten.   

In december werd een digitaal kennismakingskatern gelanceerd door de Stichting 

Carmelcollege, geschreven door Anne-Marie Bos in samenwerking met medewerkers van de 

Stichting, onder de titel ‘ruimte in verbinding. Een kennismaking met Carmel’. Dit 

kennismakingskatern is onderdeel van het project ‘Bezielde professionaliteit’ en is in het 
bijzonder bedoeld voor nieuwe medewerkers van de Stichting.  

Spiritualiteit in beeldende kunst en muziek: Ad de Keyzer, Marc De Kesel   

De vocale liturgische muziek van Johann Sebastian Bach heeft een eigen plek binnen het TBI- 

onderzoek. Noemenswaard is de publicatie van het boek van Ad de Keyzer (samen met Paul 

Verheyen), onder de titel: Bachs onvoltooide Passie. Een spiritueel-liturgische benadering 
van de vier Johannes-Passionen van Johann Sebastian Bach.  

Marc De Kesel verzorgde online de cursus Spirituality and Modern Visual Art, een in twee 

aparte weken gegeven ‘intensive course’ in de PhD-opleiding van de Oblate School of 

Theology, San Antonio, Texas, US. Het plan is opgevat om voor de PhD-studenten van deze 

universiteit een seminarie-weekcursus op te zetten in Nijmegen. Zodoende wordt ook de 
samenwerking tussen TBI en de Oblate School of Theology uit Texas geïntensiveerd.  

In-company projecten  

Het Titus Brandsma Instituut wil vanuit de deskundigheid op het gebied van zingeving, 

spiritualiteit en mystiek zijn expertise inzetten bij concrete praktijksituaties. In de vorm van 

In-company trainingen en/of trajecten voor medewerkers, midden- en hoger kader en 
directie. Denk hierbij aan cursussen, trainingen, begeleiding, bezinnings- of inspiratiedagen. 

Een eerste pilotproject door Corrie van Baal is in 2020 afgerond en geëvalueerd. 
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Key publications 

•M. De Kesel, Holy Crisis. On the Problem that Espouses Modern Art to Modern Spirituality. 

Perichoresis, 18 (3), 47-61. 

 
•Willem Teellinck. Soliloquium: een mystieke oefening in verlangen (Berne Media / Halewijn, 

2020). Met inleiding van Herman Westerink over de relatie tussen ascese en mystiek. Deel 2 

in de serie Mystieke Teksten, uitgegeven door het Titus Brandsma Instituut en uitgeverij 

Abdij van Berne in samenwerking met uitgeverij Halewijn. Rond deze publicatie worden ook 

TBI-colleges aangeboden.  
 

Korte kritische evaluatie 
 
Onder de onderzoekslijn Maatschappelijke spiritualiteit vallen uiteenlopende 

onderzoeksdomeinen (‘speerpunten’), onderwijsactiviteiten en publieksactiviteiten. Zo kan 

op het eerste gezicht het beeld ontstaan van een enigszins onsamenhangende 

onderzoekslijn. Het is dan ook van belang dat in deze lijn onderzoek, onderwijs en 

publieksactiviteiten goed op elkaar afgestemd zijn en blijven. Ook is het belangrijk in deze 
lijn onderlinge coöperaties en ook synergiën met de andere onderzoekslijnen uit te bouwen. 

Omdat deze onderzoekslijn het meest een ‘valoriserend’ karakter heeft, ligt het ook voor de 

hand dat een intensivering van onderlinge samenwerking en ook een uitbouw van 

samenwerkingen met andere partners gezocht wordt. 

Tegelijkertijd stellen we vast op basis van de ervaring van afgelopen jaren en meer recent 
ook de In-company projecten dat samenwerking met partners buiten het TBI niet 

onproblematisch is – een partner is niet zelden ook een concurrent met een vergelijkbaar 

aanbod als het TBI. Ook blijft het buitengewoon lastig passende initiatieven te ontplooien 

met en voor maatschappelijke organisaties – de financiële armslag van deze organisaties is 

doorgaans beperkt. 

Het is dan ook zeer verheugend dat deze onderzoekslijn vanaf begin 2021 wordt versterkt 

met een onderzoeker die zowel synergie tussen de verschillende domeinen van onderzoek 

kan creëren, als ook de dienstverlening kan uitbouwen in relatie met maatschappelijke 

partners. 
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3.4. Ontwikkelingen van belang voor het TBI-
onderzoek in zijn geheel 
 
Intellectuele biografie van T. Brandsma 
In de biografie wordt Titus Brandsma belicht als hoogleraar, karmeliet en als publieke 

gestalte. De auteur Inigo Bocken heeft voor zijn onderzoek toegang tot alle gepubliceerde en 

ongepubliceerde werken van Titus Brandsma, via de archieven van het Nederlands 

Carmelitaans Instituut in Boxmeer. De biografie, mogelijk gemaakt met een subsidie van 
Stichting Reinier Post, gaat het licht zien in 2023, bij de honderdste verjaardag van de 

Radboud Universiteit. Het biografieproject is in 2020 versterkt met de komst van Coban 

Menkveld. Inmiddels is het werk goed gevorderd, met de focus op Titus’ betrokkenheid op 

de sociale leer en op zijn opvattingen over kunst. 
 
Twee hoogleraarbenoemingen 

Noemenswaardig dit jaar zijn twee hoogleraarbenoemingen van onderzoekers van het TBI, 

Marc De Kesel en Inigo Bocken. De benoeming in juni van Marc De Kesel tot bijzonder 
hoogleraar Theologie, mystiek en moderniteit (0,2 fte) aan de Faculteit der Filosofie, 

Theologie en Religiewetenschappen is tevens een strategische versterking van de banden 

met deze faculteit.  

Ook andere TBI-onderzoekers zijn al deels aan deze faculteit verbonden, van wie ook 

Herman Westerink de banden heeft versterkt met een dit jaar uitgebreide aanstelling binnen 
FFTR (naar 0.7 fte). Het TBI verzorgt ook een belangrijk college (Spirituality and Mysticism in 

the Modern Age, 10 EC) aan de eenjarige Engelstalige masteropleiding Theologie. 

In 2020 is de benoeming in gang gezet van Inigo Bocken tot hoogleraar Mystieke Theologie 

aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, een leeropdracht 

(0,2 fte) die zich richt op de relatie tussen mystiek en theologie, dit vooral vanuit het 
perspectief van recentere theologische en wijsgerige ontwikkelingen. Ook deze benoeming, 

die ingaat in februari 2021, heeft een strategische betekenis: ze versterkt de samenwerking 

met Leuven.  

Herman Westerink en Thomas Quartier genieten naast hun werk bij het TBI al een 

hoogleraarschap in Leuven, Herman Westerink als gasthoogleraar vanwege het KSGV, het 
Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid. In dit veld wordt 

een krachtiger samenwerking voorzien tussen het TBI en de KU Leuven. 
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TBI-Fellows-initiatief 
Dit biedt een podium aan jonge onderzoekers in het veld van mystiek en spiritualiteit uit 

binnen- en buitenland. De nadruk ligt op de onderlinge uitwisseling van 

onderzoeksresultaten. Momenteel zijn er tien TBI-fellows verbonden aan het Titus Brandsma 

Instituut. Onder andere uit Nederland, België, Duitsland, Polen en Tanzania. Hun 

aandachtsgebieden zijn zeer divers en uiteenlopend. 
 

3.5. Digitale ontsluiting 
 

Editieproject 
In het editieproject Writings of Titus Brandsma worden teksten van Titus Brandsma digitaal 

beschikbaar gesteld via www.titusbrandsmateksten.nl. Tevens worden publicaties 

voorbereid van een selectie van deze teksten, voorzien van annotatie en commentaar. Het 

TBI werkt hierin samen met de Nederlandse Karmelprovincie. In de archieven van de 

Nederlandse Karmelprovincie worden ongeveer vijfduizend documenten van Titus Brandsma 
beheerd.  

 

Het Editietraject is in 2014 gestart onder leiding van Anne-Marie Bos, met de opening van de 

website in 2018. De ontsluiting van de eerste honderd publicaties in 2018/19 kreeg in 2020 

een vervolg met 103 nieuwe publicaties.  

Het betreft artikelen over mystiek en over de geschiedenis van de Karmel, alsook een serie 
lezingen, preken en brieven. Dit jaar is ook het beschikbaar maken van Friestalige teksten 

gestart, die worden voorzien van een Nederlandse vertaling. De stijgende lijn betreft behalve 

de publicaties ook het aantal bezoekers, in 2020 gemiddeld vijfhonderd per maand, van wie 

de helft uit het buitenland.  

Moderne Devotie Digitaal  
De in 2019 ontsloten Bibliografie van de Spiritualiteit en de Historie van de Moderne Devotie 

is in 2020 uitgegroeid tot een database met 3.400 gescande documenten (artikelen en 

bijzondere curiosa uit vervlogen tijden). Naast de gescande artikelen en bestanden zijn in de 

database ook ruim 1.600 titelbeschrijvingen opgenomen van volledige boeken, die vanwege 

copyright niet gescand konden worden. Niet eerder werden zoveel artikelen op het gebied 
van de laatmiddeleeuwse spiritualiteit en de vroegmoderne vroomheid zo omvattend en 

goed doorzoekbaar bij elkaar geplaatst. De wetenschappelijke leiding berust bij Rijcklof 

Hofman, archiefmedewerker Theo Coenders en informatiemanager Henk Rutten verzorgen 

de ontsluiting.  

http://www.titusbrandsmateksten.nl/
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4. Onderwijs 
Het TBI draagt op verschillende manieren bij aan het academische onderwijs, zoals met de 
collegereeksen, TBI-Lectures en Leeskringen, naast bijdrages aan de reguliere curricula van 

opleidingen van de Radboud Universiteit en onze bijdrage aan de post-initiële 

tweejarige opleiding Geestelijke Begeleiding van de Protestantse Theologische Universiteit 

(PThU) in Amsterdam. Voor een compleet overzicht verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de 

bijlage. 
 

4.1 Onderwijs en diploma’s  
Collegereeksen werden in coronatijd zowel fysiek (met een beperkt aantal studenten) als 

online verzorgd. In deze vorm van hybride onderwijs nemen maximaal twintig cursisten 
plaats in de zaal van het Titus Brandsma Memorial, terwijl de overige cursisten de colleges 

volgen via Brightspace, de online leeromgeving die het TBI deelt met de Radboud 

Universiteit. Dit betekent een enorme omslag voor zowel studenten als docenten. 

Zoals gemeld moesten vanwege corona, en vanwege beperkte inschrijvingen, twee 

collegereeksen in het voorjaar worden geschrapt (De spiritualiteit van Bachs Johannes 
Passion en Wijzen van navolging). Een belangrijke omslag was de overstap op hybride 

onderwijs, wat vorm kreeg in twee collegereeksen in het najaar. De geestelijke weg (door 

Huub Welzen en Anne-Marie Bos) was de eerste, met fysieke aanwezigheid van tien 

studenten en nog eens 24 studenten die online deelnamen in een ‘virtual classroom’ via 

Brightspace. De tweede hybride reeks was Geestelijk begeleiding (door Ad de Keyzer en Inigo 
Bocken), die in november en december een vergelijkbaar aantal deelnemers trok. Een 

positief effect van corona was dat dankzij het online onderwijs mensen op grotere afstand of 

met fysieke beperkingen ons voor het eerst wisten te vinden.  

Deze collegereeksen maken onderdeel uit van de opleiding Geestelijke Begeleiding die onder 

de vlag van het Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam wordt aangeboden. 

Laatste diploma‘s van de TBI opleidingen  

In 2020 studeerden de laatste studenten aan de opleidingen Geestelijke Begeleiding en 

Maatschappelijke Spiritualiteit af.  
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Eenjarige Master Theologie  
Herman Westerink en Marc De Kesel verzorgden binnen de eenjarige Master Theologie aan 

de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen de cursus Spirituality and 

Mysticism in the Modern Age. Deze cursus zal ook de in de komende jaren worden 

aangeboden. 

Aanvraag internationale master in de mystiek (Erasmus Mundus)  
Door corona is de aanvraag van een internationale master in de Mystiek nog niet ingediend. 

In deze aanvraag trekken drie universiteiten samen op, naast de Radboud Universiteit – via 

de faculteit FFTR – ook de KU Leuven en Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. 

Onderzoeksinstituten gelieerd aan deze universiteiten zijn betrokken bij de aanvraag, zoals 

in België het Ruusbroecgenootschap. Deze master is een impuls voor de samenwerking met 
internationale faculteiten. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd organiseert het TBI 

binnen deze master een seminar en trekt op die manier jaarlijks een aantal internationale 

studenten aan.  

 

4.2 Overig cursus- en vormingswerk 
Het onderstaande omvat een uitlichting van enkele van onze overige onderwijsactiviteiten. 

Voor het volledig overzicht: zie hoofdstuk 5 van de bijlage.  

− Pierre Humblet organiseerde de Nationale Roepingsweek voor de KNR en een 
bezinningsbijeenkomst rond congregatiespiritualiteit voor het Regiobestuur van de 

Zusters onder de Bogen. 

− Ineke Cornet verzorgde de inleiding Lichamelijkheid en ritualiteit in de viering van het 

Avondmaal in de middeleeuwse mystiek als onderdeel van de cursus Het tekort van de 
Reformatie, in verband met permanente educatie predikanten PKN/GKV Kampen. 

− Bach-kenner Ad de Keyzer verzorgde diverse inleidingen over de spiritualiteit van Bachs 

Matthäus-Passion. 

  



21 
 

5. Zichtbaarheid  
In paragraaf 1 staan de communicatieontwikkelingen in dit bijzondere coronajaar. In 

paragraaf 2 volgen de publieksevenementen, in paragraaf 3 de mediabijdrages, met een 

record aantal online performances. We sluiten af met de in 2020 verschenen publieksboeken 

(paragraaf 4).   

 
5.1 In- en externe communicatie 
Het communicatiejaar begon als ieder jaar met een agenda van vaste onderwijsactiviteiten, 

vormend aanbod en publieksevenementen. Maar vanaf het voorjaar stond de communicatie 

vooral in het teken van corona, met een steeds groter belang van onze onlinekanalen. De 

website stond hierin centraal. Via de nieuwsbrieven (in- en extern) brachten we ons 

onderwijsaanbod en onze overige activiteiten onder de aandacht. Ook werden we steeds 
zichtbaarder via bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn.  

Interne communicatie 

Interne communicatie vergde dit jaar extra aandacht. Omdat we vrijwel het hele jaar met 

uitzondering van de zomervakantie en kort erna thuis werkten. Beeldbellen verving de 

fysieke vergaderingen. Het directe contact en de collegialiteit werden enorm gemist.  

www.titusbrandsmainstituut.nl 

De website is vanaf begin 2019 in een geheel nieuw jasje gestoken en in de loop van 2020 

verder uitgebouwd. Speerpunt is de optimalisering van de Engelse versie van onze website.  

Leeskringen 

In mei is onder leiding van Ad Poirters een leeskring van start gegaan voor alle medewerkers 
van het TBI rond de zestiende-eeuwse mystieke tekst De tempel van onze ziel. Het bleek een 

succes en toont aan dat leeskringen onder medewerkers een welkome manier zijn om de 

onderlinge dialoog en kruisbestuiving te bevorderen.  

E-mailings 

Sinds augustus 2019 maken we gebruik van de diensten van Mailcamp voor het versturen 
van fraai opgemaakte e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen. We verstuurden in 2020 24 

nieuwsbrieven (intern, extern en speciale edities). We zagen na het versturen van de 

nieuwsbrieven het aantal aanmeldingen direct toenemen.  

  

http://www.titusbrandsmainstituut.nl/
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TBI TV 

Omdat een groot aantal activiteiten uitgesteld zijn door de coronamaatregelen, lieten we in 

2020 met tv-uitzendingen onze wetenschappers hun verhaal doen. 
Communicatiemedewerker Ilja Kramer interviewde collega’s op locatie, maar het merendeel 

online over hun werk en hun passies. Zo vertelde Theo van der Zee over contemplatief 

leiderschap (395 views), Inigo Bocken over Soefisme (927 views) en Marc De Kesel over de 

moderne mystiek (596 views).  

Kijkje in de keuken 
Dit jaar startte op de website de reeks Kijkje in de keuken met artikelen waarin steeds één 

wetenschapper vertelt over zijn werk. Rijcklof Hofman beet in februari ’t spits af, daarna 

volgden Ad de Keyzer, Ilja Kramer, Ad Poirters, Marc De Kesel, Charles Caspers en onze 

nieuwe bestuursvoorzitter Johan Oosterman. 

 

5.2 Maatschappelijke bijdrages 
 

In 2020 heeft het TBI op tal van vlakken zijn taak om de kennis te delen met een breder 

publiek ter hand genomen. Dat gebeurde onder meer met onze maatschappelijke bijdrages, 
waarvan hieronder een selectie wordt gepresenteerd.  

− Marc De Kesel verzorgde een lezing bij een schilderij van Casper David Friedrich tijdens 

een studiemiddag in Nijmegen en in Arnhem (op uitnodiging van ArtEZ).  

− Rijcklof Hofman verzorgde een publiekslezing over Geert Grote en de mystiek in het 
Geert Groote Huis te Deventer.  

− Op 24 september vond in de Lindenberg een ‘redetwist’ plaats tussen Marc De Kesel en 

hoogleraar psychiatrie Anne Speckens. Onderwerp: Boeddhisme in de uitverkoop.  
Met lezingen onder de vlag van Radboud Reflects slaagt het TBI erin extra publiek te 

bereiken dankzij de professionele communicatiestrategie van Radboud Reflects, naast 

hun expertise in het organiseren van lezingen en debatten.  

 

5.3 Uitstraling in de (digitale) media  
 

Gedurende het jaar zijn veel bijdrages geleverd voor maatschappelijke organisaties en ten 

behoeve van het publieke debat, met in de media vooral veel online uitingen in de vorm van 

bijzondere podcast en filmpjes en met de bijdrages voor radio, tv en geschreven media. 
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Hieronder een greep uit de (online) uitingen. Voor het volledig overzicht: zie  
www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/actueel/  

Blogs en podcasts 

− In januari verzorgde Marc De Kesel op de TBI-website de aftrap met zijn Alfabet van de 

Liefde. Zijn eerste bijdrage ging over de A van Amor en Agapè. Twaalf maanden later 
sloot hij het jaar af met de L van Liefdeswet. 

− De Kesel schreef ook een blog over ‘Princes Corona’ op online platform Tocqueville, 

Religie en Democratie van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. 

− Inigo Bocken trad op in de podcast filosofie van Centre Erasme, over Nicolaas van Cusa. 
Marc De Kesel verzorgde voor hetzelfde Centre Erasme een podcast over Simone Weil.  

− Wat hebben Bob Dylan en een monnik met elkaar gemeen? Thomas Quartier legde in 

twee podcasts uit dat Dylan altijd een belangrijke bron van inspiratie is geweest voor zijn 
eigen werk en spiritualiteit.  

− Herman Westerink schreef in september in reflectie op het werk van Klaus Heinrich een 

blog over de ‘return to Freud’ in post-war German philosophy, op het Research Platform 

Religion and Transformation in Contemporary Society. 

Video’s 

Best bekeken video’s op Youtube in 2020: 

− De online Studieweek Mystiek over de Werken van Titus Brandsma. De eerste video 

werd maar liefst 1922 keer bekeken. 

− Filosofiestudente Renée Wijnhoven raakte geïnspireerd door de persoon Titus Brandsma 

en ging op zijn sterfdag (26 juli) op zoek naar het bronzen beeld van hem op de campus. 

Zij maakte een filmverslag van een bijzonder mens. Met 1699 views een zeer goed 

bekeken video. 

− De livestream van Ad de Keyzer over de Matthäus-Passion. Het eerste filmpje werd 803 

keer bekeken.  

− Presentatie van Thomas Quartiers boek Open einde van je verlangen. Bidden met een 
hedendaagse monnik (Adveniat, 2020). De boekpresentatie was via een livestream te 

volgen via YouTube en werd zo’n 600 keer bekeken.  

− TBI TV met Inigo Bocken over Soefisme met 381 kijkers bij de eerste video. 

−  TBI TV met Marc De Kesel over Waar het over gaat in de Mystiek: eerste video met 256 
kijkers. 

 

  

http://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/actueel/
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Radio en tv 

− Inigo Bocken gaf woensdag 18 maart een interview op Radio Maria over het door hem 

vertaalde boekje van Karl Rahner Waarom laat God ons lijden?  

− Journalist Stevoe Akkerman ging op TV in gesprek met filosofen, psychologen en 
kunstenaars over angst: de angst om te zijn. Donderdag 5 november beet Marc De Kesel 

het spits af. 

− Joop van der Elst ging eind juni op Radio Maria in gesprek met Herman Westerink over 

Soliloquium als tweede deel verschenen in de serie Mystieke Teksten. 

Kranten en tijdschriften 

− Interview met Herman Westerink in Reformatorisch Dagblad over Soliloquium (5 maart 

2020). 

− Werken in het onderwijs intensief? Meer aandacht voor de binnenkant! Artikel van Theo 
van der Zee in Direct. Vakblad van CNV Schoolleiders (september 2020). 

− Mindfulness is nooit een oplossing, interview in Trouw met Marc De Kesel n.a.v. lezing 

van Radboud Relects (3 oktober 2020). 

− ‘Met religie proberen we onze eindeloze vrijheid te managen’. Aldus Marc De Kesel in 

een artikel in Trouw (17 november 2020). 

− Interview met Herman Westerink over het werk van Eugen Drewermann in De Nieuwe 
Koers nummer 9. 

− ‘Mystiek en Calvinisme, dat kan best samen’. Herman Westerink komt aan het woord in 

Trouw vanwege de in het voorjaar verschenen nieuwe hertaling van Soliloquium van 

Willem Teellinck (7 december 2020). 

− Coban Menkveld ageerde in Streventijdschrift.be tegen het besluit van de 

bisschoppenconferentie van oktober om de Radboud Universiteit het predicaat 

‘katholiek’ te ontnemen (5 januari 2021).  
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5.4 Publieksuitgaves 
 
Deze paragraaf geeft een bloemlezing van publieksuitgaves uit 2020. Voor het overzicht van 
alle publicaties en andere maatschappelijke en wetenschappelijke bijdrages: zie hoofdstuk 1 
in de bijlage. 
− Thomas Quartier. Levensliederen. Weerklank van de monnik in jezelf. Uitgeverij:  Berne 

Media, Heeswijk.  

− Ad de Keyzer en Paul Verheijen. Bachs onvoltooide Passie. Een spiritueel-liturgische 

benadering van de vier Johannes-Passionen van Johann Sebastian Bach. Uitgeverij: 
Adveniat, Baarn. 

− Kitty Bouwman. Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus. 

Uitgeverij: Berne Media, Heeswijk. 

− Herman Westerink (redactie). Magical Mystery Tour: Levensbeschouwing en geestelijke 
gezondheid. Uitgeverij: KSGV.  
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6. Samenwerking 

 

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 en/of werkt samen met een groot aantal instellingen, 

nationaal en internationaal.  

 

6.1 Nationaal 

Stichting Carmelcollege, een verbond van scholen die door het verzorgen van een breed 
scala aan voortgezet onderwijs bouwt aan de maatschappij van morgen. 
 
Titus Brandsma Memorial (TBM), een vormings- en bezinningscentrum, dat spiritualiteit 
bevordert en het gedachtegoed van Titus Brandsma levend houdt.  

Nederlands Carmelitaans Instituut, instituut ten dienste van de studie van de geschiedenis 
en spiritualiteit van de Karmelorde. 

Karmelorde (O.Carm.), een internationale religieuze gemeenschap die zich in het bijzonder 
toelegt op de beleving en de studie van de spiritualiteit. 

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

Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs is de koepelorganisatie van 
schoolbesturen van het katholiek en christelijk onderwijs. 

Vincent de Paul Center Nederland, centrum voor sociale spiritualiteit. 

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van alle religieuze 
instituten in Nederland. 

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. 

Benedictijns centrum voor Liturgische Studies, liturgisch leven in Nederland en buitenland. 
 
Instituut voor Oosters Christendom, kerken in Oost-Europa en Midden-Oosten. 
 
Nijmeegs Instituut voor Missiestudies, interreligieuze dialoog en missie. 

  

https://www.ru.nl/ftr/ftr-en-samenleving/partnerinstituten/#he5394dd4-4232-4efa-a4e8-02f0051bc96a
https://www.ru.nl/ftr/ftr-en-samenleving/partnerinstituten/#h4cd21aef-e5ab-4b36-9cae-aec4b25acbcd
https://www.ru.nl/ftr/ftr-en-samenleving/partnerinstituten/#h724b3cce-8185-4aca-811b-1c61afa5f9a7


27 
 

6.2 Internationaal 
 
Ruusbroecgenootschap, een interdisciplinair onderzoeksinstituut van Universiteit 
Antwerpen en UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) voor de 
wetenschappelijke studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden.  

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zowel Herman Westerink 
als Thomas Quartier zijn hieraan verbonden als bijzonder hoogleraar.  

Oblate School of Theology, San Antonio, Texas is een universitaire instelling met een eigen 
master- en PhD-opleiding in de studie van de spiritualiteit.  
 
Thomas-Stiftung Kiefer en de Thomas-Verein, beide met hun thuisbasis te Kempen (DT).  
 
Religion and Transformation in Contemporary European Society (Universiteit Wenen), 
onderzoeksplatform met conferenties en publicaties m.b.t. de studie van spiritualiteit.  
 
Institute of Spirituality Asia (ISA), Manila, instituut voor onderzoek naar spiritualiteit in Azië, 
met name in de Filippijnen. 

The Bibliographia Internationalis Spiritualitatis (BIS),  
een open access database gehost op het online platform van Brepols, die wetenschappers 
een geactualiseerde academische bibliografie (vanaf 2007) biedt op het gebied van spirituele 
theologie, Karmelietenstudies en theologische antropologie. 
 
The Spirituality Institute for Research and Education (SpIRE), gevestigd in Ierland om de reis 
van het leven in zijn spirituele dimensie en verbinding te dienen. Het benadrukt de waarde 
van de academische studie van spiritualiteit in het hoger onderwijs, en voor de beroepen en 
de vele gebieden van geleefde ervaring. INSS en SSN zijn initiatieven van SpIRE. 
 
The International Network for the Study of Spirituality (INSS ), uniek internationaal netwerk 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de studie van spiritualiteit door middel van 
onderzoek, wetenschap, onderwijs en praktijk. 
 
Sant’Anselmo (Rome), een Benedictijnse internationale universiteit, die samen met het Titus 
Brandsma Instituut een masterprogramma ‘Culturele Dimensies van Christelijke 
Spiritualiteit’ verzorgt. 

Katholische Akademie Schwerte, academie voor onderzoek, volwasseneneducatie en 
dialoog. Eén van de onderzoekszwaartepunten is lekenspiritualiteit. Samen met het Titus 
Brandsma Instituut geeft de academie de serie Felderkundungen Laienspiritualität uit. 

Fakulteit Teologie van de University of the Free State (Bloemfontein), samenwerking op 
gebied van Bijbelse spiritualiteit. 

Mystical Theology Network (MTN), internationaal netwerk van wetenschappers op het 
gebied van spiritualiteit en mystiek.  
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7. Medewerkers 

 

Wetenschappelijke medewerkers 
 
Corrie van Baal (0,2 fte vrijstelling door de Karmel). Heeft een aantal scripties begeleid, 

naast de voorbereidingen voor de cursus In gesprek over de geestelijke weg. 
 

Inigo Bocken (0,5 fte). Wetenschappelijk directeur en 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). 

 
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: de 

collegereeksen en voor de Stichting Carmel College. 

 

Charles Caspers (0,9 fte & 0.6 fte  vanaf 1 juli 2020). Schrijft een monografie over de 
geschiedenis van de Congregatie Dochters van Maria en Jozef (Zusters van de Choorstraat, 

Den Bosch) in opdracht van de Congregatie. Publicatie voorzien in 2021, 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. 
 

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

van de intellectuele biografie.  

 

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 samenwerkingsproject 
tussen het TBI en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Reflectie en beleid rond 

toekomst van religieus leven en roeping staan daarbinnen centraal. 
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Marc De Kesel (onderzoeksleider, 1,0 fte middels detachering). Directeur in- en externe 
zaken TBI. Onderzoeker op het 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.  Sinds 1 juni aangesteld als bijzonder hoogleraar ‘Theologie, 

mystiek en moderniteit’ aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 

(FFTR).  
 

Ad de Keyzer (vrijwilliger). Verricht onderzoek naar de uitgave van 150 Psalmvieringen, 

waarvan er jaarlijks tien verschijnen. Tevens betrokken bij project De spiritualiteit van Bachs 

vocale liturgische muziek, inclusief onderzoek naar de spiritualiteit van Bachs Johannes-

Passion. Sinds het najaar betrokken bij de projecten Biddend Leven, op zoek naar nieuwe 
vorm van getijdengebed en bij Bachs Weihnachtsoratorium.  

 

Ad Poirters (0,5 fte). Coördinator Historisch en systematisch onderzoek van de 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. 

 

Thomas Quartier (0,2 fte middels vrijstelling Benedictijnen). Werkte 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 aan de 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). Werkt 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 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. 
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Herman Westerink (0,3 fte). Onderzoekscoördinator Maatschappelijke spiritualiteit. Werkt 
aan theorievorming rond maatschappelijke spiritualiteit, en is werkzaam in het onderwijs: de 

collegereeksen, inclusief het MA college binnen specialisatie Spiritualiteit (FTR). Tot augustus 

vrijgesteld voor het gasthoogleraarschap vanwege het KSGV aan de KU Leuven. Vanaf 

augustus verminderde zijn aanstelling bij TBI van 0,6 naar 0,3 fte. Dit ging samen met een 

verhoogde aanstelling bij de Faculteit FTR van 0,4 naar 0,7 fte.  
 

Loet Swart (0,2 fte vrijwilliger). Heeft in 2020 afscheid genomen.  

 

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. 

 

Ondersteunend personeel 

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 okt 0,7 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. 

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

mutaties en ontwikkelingen op het gebied van personeel. 

 

Henk Rutten (1,0 fte aanstelling). Informatiemedewerker. Digitalisering en ontsluiting 

archieven, invoeren en verwerken gegevens voor het jaarverslag. Voor het onderwijs 
verzorgen van distributie lesmateriaal. 
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Geassocieerd 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. 

 
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. 

 

Wolfgang Christian Schneider. Vroegmoderne mystieke bewegingen – de betekenis van het 
Piëtisme. 

 

Gerrit Steunebrink. Mystiek en spiritualiteit tegen de achtergrond van de Renouveau 

Catholique. 
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1. Rapportage van de onderzoeksoutput 
 

1.1. Publicaties TBI-onderzoekers 

Inigo Bocken 

Wetenschappelijke publicaties 

• Aequitas. Gesetz und Freiheit bei Thomas von Aquin. In H. Busche & M. Armgardt (Eds.), 
Recht und Billigkeit. Zur Geschichte der Beurteilung ihres Verhaltens (pp. 145-158). Tübingen: 
Mohr-Siebeck. 

• Christliche Philosophie gegen politischen Totalitarismus. Alois Dempf über die Bedeutung für 
eine Kritik der modernen absolutistischen Politik. Concordia, 78 (1), 5-30. 

• Conjectural Politics. Nicholas of Cusa’s Very Early Modern Mystical Foundation of Political 
Consensus. In M. De Kesel & I. Bocken (Eds.), Down Town / Down Soul. Early Modern 
Mysticism, the Self and the Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34) (pp. 129-
144). Leuven: Peeters. 

• [samen met M. De Kesel (Eds.)], Down Town / Down Soul. Early Modern Mysticism, the Self 
and the Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34). Leuven: Peeters. ISBN 
9789042941441 (251 p.). 

• God in Human Action. Mysticism, Theology and Philosophy in Maurice Blondel. Studies in 
Spirituality, 30, 47-69. doi: https://doi.org/10.2143/SIS.30.0.3288713 

• Philosophy in The Netherlands and Belgium. In R. Fornet-Betancourt (Ed.), Europe in Dialogue 
with its Own diversity (Concordia Reihe Monographien, Vol. 74) (pp. 119-132). Aachen: 
Wissenschaftsverlag Mainz. 

 

Vakpublicaties 

• Heinrich Seuse. De redelijkheid van het godsverlangen. In S. van Erp & A. Deckers (Eds.), 
Godsverbondenheid. Dominicaanse spiritualiteit in de 13de en 14de eeuw (pp. 87-102). 
Antwerpen: Halewijn. 

• Welwillende wederkerigheid. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over 
Filosofie en Filosofieonderwijs, 30 (1), 25-32. 

 

Anne-Marie Bos 

Wetenschappelijke publicaties 

• 103 teksten van Titus Brandsma ontsloten in de Writings of Titus Brandsma – Critical edition. 
www.titusbrandsmateksten.nl 

• Blessed Titus Brandsma. A Biography. In E. Tinambunan (Ed.), Titus Brandsma. Godsbegrip - 
Pengertian tentang Allah; Mystiek - Mistik, De Bloem in de Zon - Bunga Disinari Matahari, 
Vrede en Vredelievendheid - Damai dan Perdamaian (pp. 16-53). Malang: Karmelindo. 
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Vakpublicaties 

• Blessed Titus Brandsma on the Educational Journey of Beauty. Carmel in the World, 59 (1), 
64-72. 

• Gods geboorte in ons. Titus Brandsma. Speling. Tijdschrift voor Bezinning, 72 (4), 86-89. 
• Meer liefde in de opvoeding. Titus Brandsma. Speling. Tijdschrift voor Bezinning, 72 (3), 90-

93. 
• Ruimte in verbinding. Een kennismaking met Carmel (eMagazine). 

https://kennismaken.carmel.nl/5b9d51ab-03fb-42a7-aae8-76400be557a5/bfd03678-d6bc-
4d44-bc96-925b3b9695b7  

 

Populariserende publicaties 

• Als een bloem in de zon. Meditatief Leven, 11 (1), 19-22. 
• Dichtbij op afstand? (interview door Suzanne Visser). Carmel Magazine, 17 (45), 20-23. 
• Met zijn Godsbeeld bood Titus een oplossing voor de sociale crisis (interview door Auke 

Brink). Friesch Dagblad, 3 juli, 9 (sectie ‘Geloven’). 
• Uit de geschriften van Titus Brandsma. God een licht in de duisternis. Achter de Karmel, 32 

(2), 13-14. 
• Uit de geschriften van Titus Brandsma. Het vonkje der ziel. Achter de Karmel, 32 (3), 12-13. 
• Uit de geschriften van Titus Brandsma. Hulde en schande. Achter de Karmel, 32 (4), 14-16. 

 

Charles Caspers 

Wetenschappelijke publicaties 

• Humano more de Creatore. Thomas a Kempis and the Van Eyck Brothers on the Heavenly 
Jerusalem. Ons Geestelijk Erf, 90 (3-4), 279-311. 

• [samen met R. Hofman, J. Oosterman, P. Nissen & M. van Dijk (Eds.)]. Inwardness, 
Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in the 
‘Devotio Moderna’ and Its Contexts (Medieval Church Studies, Vol. 43). Turnhout: Brepols. 
ISBN 9782503585390 (X, 230 p.). 

• On the Road. The Processions of the Nivelles’ Canonesses and Their Attitude towards the 
Outside World (c. 1350). In J. Hamburger & E. Schlotheuber (Eds.), The Liber ordinarius of 
Nivelles. Liturgy as Interdisciplinary Intersection (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 
Vol. 111) (pp. 359-380). Tübingen: Mohr Siebeck. 

 

Boekbesprekingen 

• Véronique Hazebrouck-Souche. Spiritualité, sainteté et patriotisme. Glorification du Brabant 
dans l’œuvre hagiographique de Jean Gielemans (1427-1487) (Turnhout: Brepols, 2007). 
Archiv für Liturgiewissenschaft,  61, 325-326. 

• Cees van Caulil et al. (Eds.). Uythof Bovendonk. Centrum van West-Brabant (Hoeven: 
Stichting Bovendonk, 2018). Noordbrabants Historisch Jaarboek, 37, 245-246. 
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Ineke Cornet 

Vakpublicatie 

• De Kerkwijdingspreek in de Arnhemse mystieke preken. Herademing. Tijdschrift voor 
Spiritualiteit en Mystiek, 28 (nr. 108), 38-41. 

 

Rijcklof Hofman 

Wetenschappelijke publicaties 

• Geert Grote’s Choice of a Religious Lifestyle Without Vows. In R. Hofman et al. (Eds.), 
Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. 
Studies in the ‘Devotio Moderna’ and Its Contexts (Medieval Church Studies, Vol. 43) (pp. 51-
66). Turnhout: Brepols. 

• Inwardness and Individualization in the Late Medieval Low Countries: An Introduction. In R. 
Hofman et al. (Eds.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval 
Low Countries. Studies in the ‘Devotio Moderna’ and Its Contexts (Medieval Church Studies, 
Vol. 43) (pp. 1-34). Turnhout: Brepols. 

• [samen met J. Oosterman, P. Nissen, M. van Dijk & C. Caspers (Eds.)]. Inwardness, 
Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in the 
‘Devotio Moderna’ and Its Contexts (Medieval Church Studies, Vol. 43). Turnhout: Brepols. 
ISBN 9782503585390 (X, 230 p.). 

• Preface. In R. Hofman et al. (Eds.), Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the 
Late Medieval Low Countries. Studies in the ‘Devotio Moderna’ and Its Contexts (Medieval 
Church Studies, Vol. 43) (pp. ix-xvi). Turnhout: Brepols. 

 

Pierre Humblet 

Vakpublicaties 

• Gegevens en analyse van de KNR-ledenpeiling van januari 2020. Den Bosch: KNR (intern 
rapport, 6 p.). 

• Geef mij wat te drinken. KNR Bulletin, 23 (3), 20-23. 
 

Populariserende publicatie 

• Zingend bidden. In gesprek met Pierre Humblet (interview door Sanny Bruijns). Achter de 
Karmel, 32 (4), 3-5. 

 

Marc De Kesel 

Wetenschappelijke publicaties 

• Ballerina als pen. Over Stéphane Mallarmés ‘spirituele’ kijk op dans. De Uil van Minerva, 33 
(2), 56-70. 

• [Samen met I. Bocken (Eds.)]. Down Town / Down Soul: Early Modern Mysticism, The Self & 
The Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34). Leuven: Peeters. ISBN 
9789042941441 (251 p.). 

• Eckhart, Fénelon and the Question of the Subject. On Self and Selflessness in Early Modern 
Mysticism. Studies in Spirituality, 30, 183-211. 
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• God, dier & subject. Wat onze vraag om dierenrechten gemeen heeft met onze vragen over 
God. In J. Goud & F. Bosman (Eds.), Leven dat leven wil. Over dieren en mensen in filosofie, 
religie en kunst (pp. 54-73). Almere: Parthenon. 

• Holy Crisis. On the Problem that Espouses Modern Art to Modern Spirituality. Perichoresis, 18 
(3), 47-61. 

• Introduction. In M. De Kesel & I. Bocken (Eds.), Down Town / Down Soul. Early Modern 
Mysticism, The Self & The Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34) (pp. 1-5). 
Leuven: Peeters. 

• Love Thy Neighbour Purely. Mysticism and Politics in Fénelon. In M. De Kesel & I. Bocken 
(Eds.), Down Town / Down Soul. Early Modern Mysticism, The Self & The Political (Studies in 
Spirituality Supplements, Vol. 34) (pp. 113-128). Leuven: Peeters. 

• Monk by the Sea. Art and Spirituality in a Painting by Casper David Friedrich. Offerings. A 
Journal of Christian Spirituality and Practical Theology, 13, 67-86. 

 

Vakpublicatie 

• Baren en geboren worden. Speling. Tijdschrift voor Bezinning, 72 (4), 14-19. 
 

Boekbesprekingen 

• Herman Westerink, De lichamen en hun lusten. In het spoor van Foucaults Geschiedenis van 
de seksualiteit (Nijmegen: Vantilt, 2019). Tijdschrift voor Theologie, 60 (1), 114. 

• Seks, of ‘Blijf jezelf zoeken!’ [Bespreking van] Michel Foucault, Bekentenissen van het vlees 
(Geschiedenis van de seksualiteit. IV) (Amsterdam: Boom, 2018). De Reactor. Platform voor 
Literaire Kritiek. https://dereactor.org/teksten/de-bekentenissen-van-het-vlees-recensie 

 

Ad de Keyzer 

Vakpublicaties 

• [samen met P. Verheyen] Bachs onvoltooide Passie. Een spiritueel-liturgische benadering van 
de vier Johannes-Passionen van Johann Sebastian Bach. Baarn: Adveniat. ISBN 
9789493161221 (464 p.). 

• Een contour van liturgische toekomstmuziek. Gregoriusblad, 144 (3), 6-11. 
• Huiveringwekkend is deze plaats. Het kerkgebouw als heilige ruimte. Herademing. Tijdschrift 

voor Spiritualiteit en Mystiek, 28 (nr. 108), 11-15. 
 

Ad Poirters 

Boekbespreking 

• Marie-Anne Vannier (Ed.), Les chemins spirituels dans la mystique rhénane et la Devotio 
moderna (Paris: Beauchesne, 2018). Revue d’Histoire Ecclésiastique, 115, 361-363. 
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Thomas Quartier 

Wetenschappelijke publicaties 

• Levensliederen. Weerklank van de monnik in jezelf. Heeswijk: Berne Media. ISBN 
9789089723680 (278 p.). 

• Liturgisches Gebet. Raum, Zeit und Gemeinschaft in benediktinischer Perspektive. Yearbook 
for Ritual and Liturgical Studies, 35, 1-20. doi: https://doi.org/10.21827/YRLS.35.1-20 

• Monastic Form-of-Life Out of Place. Ritual Practices among Benedictine Oblates. Religions, 11 
(248), 1-17. doi: https://doi.org/10.3390/rel11050248 

• Monastisches Handeln in der Welt. Forschungsprojekt zur Praxis niederländischer Oblaten. 
Erbe und Auftrag. Monastische Welt, 96 (3/20), 298-308. 

• Prayer as a Form-of-Life. Monastic Practices of Spirituality by Thomas Merton. Studies in 
Spirituality, 30, 213-227. doi: https://doi.org/10.2143/SIS.30.0.3288719 

 

Vakpublicaties 

• De verstilling van het lawaai. Monastieke weerklank van de Amerikaanse drone-
heavymetalband Sunn O))). De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 
61, 121-126. 

• Gebed vanuit de spelonk. Monastieke crisisgeluiden van Nick Cave. De Kovel. Monastiek 
Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 65, 72-78. 

• Levenslang tuinieren in je eigen ‘klooster’. Verdoken tuinsymboliek in de Regel van 
Benedictus. De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 63, 8-17. 

• Liturgie, kunst en theologie in trialoog. Liturgische Conferentie in de Ierse Glenstal Abbey. De 
Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 61, 107-113. 

• Monastiek leven in praktijk. Onderzoek bij benedictijnse oblaten in Nederland. De Kovel. 
Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 63, 103-113. 

• Monnikschilders. Ontmoeting met schrijver en schilder Jonah Falke. De Kovel. Monastiek 
Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 64, 86-97. 

• Open einde van je verlangen. Bidden met een hedendaagse monnik. Baarn: Adveniat. ISBN 
9789493161337 (128 p.). 

• Psalmliturgie. Liederen als overgang naar het leven. De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor 
Vlaanderen en Nederland, 61, 6-17. 

• Ritueel leven. Benedictijnse impulsen tijdens de crisis. Wapenveld, 70 (4), 2-8. 
• Rouwmoed en zelfverwerkelijking.  Reflecties bij monastieke stervensverhalen. De Kovel. 

Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 65, 8-22. 
 

Populariserende publicaties 

• Gebed van verlangen in tijden van crisis. In L. Fijen (Ed.), Bidden in tijden van beproeving (pp. 
26-27). Baarn: Adveniat. 

• Groeien naar een andere werkelijkheid.  Het schemergebied van David Bowie’s Lazarus. 
Klooster!,13 (4 pags.) 

• Hoe Bob Dylan een kloostertoren bouwde. Klooster!, 11 (4 pags.) 
• Kerk is het klooster in mijn leven. In L. Fijen (Ed.), Daarom blijf ik bij de kerk (pp. 1-4). Baarn: 

Adveniat. 
• Verzoening met de Afwezige. Nick Cave in concert. Klooster!, 10 (4 pags.) 
• Zingend gebed. Diepe grond van je vertrouwen. Klooster!, 12 (4 pags.) 

 



40 
 

Edison Tinambunan 

Wetenschappelijke publicaties 

• [samen met H. Edison]. Imam Pelayan Sabda. Perspektif Spiritualitas imamat. Forum. Filsafat 
Dan Teologi, 49 (2), 92-104. doi: https://doi.org/10.35312/forum.v49i2.312 

• Kolegialitas. Suatu Bentuk Formasi Berkelanjutan Imam. In F. Kurniawan, M. Situmorang & C. 
Virgenius Setiawan (Eds.), Kamu adalah sahabatku (Prosiding Seri Filsafat Teologi Widya 
Sasana, Vol. 30, no. 29) (pp. 351-366). Malang (Indonesia): Widya Sasana School of 
Philosophy and Theology. doi: https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v30i29.17 

• Nalar dan Iman dalam Kehidupan Beragama. Dikotomi atau Harmoni. KURIOS (Jurnal Teologi 
dan Pendidikan Agama Kristen), 6 (1), 157-172. 

• Pencarian, Penemuan dan Implikasi Teologi Indonesia. In R. Manik (Ed.), Berteologi Baru 
untuk Indonesia (pp. 223-234). Yogyakarta: Kanisius. 

• [samen met  E.R. Buang Lela]. Spiritualitas Imamat dalam Bayang-bayang Tantangan Pastoral 
(Imam sebagai Pelayan dalam Tantangan Pastoral di Keuskupan Timika). Forum. Filsafat Dan 
Teologi, 49 (2), 78-91. doi: https://doi.org/10.35312/forum.v49i2.310 

• Titus Brandsma. Godsbegrip – Pengertian tentang Allah; Mystiek – Mistik, De Bloem in de Zon 
– Bunga Disinari Matahari, Vrede en Vredelievendheid – Damai dan Perdamaian. Malang: 
Karmelindo. ISBN 9786020702162 (264 p.). 

 

Huub Welzen 

Wetenschappelijke publicaties 

• A Small Note Concerning Bernard McGinn’s Varieties of Mystical Annihilation in the 
Seventeenth Century. In M. De Kesel & I. Bocken (Eds.), Down Town / Down Soul. Early 
Modern Mysticism, the Self and the Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34) (pp. 
30-32). Leuven: Peeters. 

 

Populariserende publicaties  

• Crisis en de vernieuwing van ons denken. Over Wegen. Kwartaalblad Onze Lieve Vrouwe 
Parochie, 6 (4), 8-9. 

• Er moet wel iets zijn. Over Wegen. Kwartaalblad Onze Lieve Vrouwe Parochie, 6 (3), 7. 
• Het lied van de moorsoldaten. Over Wegen. Kwartaalblad Onze Lieve Vrouwe Parochie, 6 (1), 

7. 
• Verkeerd begrepen vrijheid? Over Wegen. Kwartaalblad Onze Lieve Vrouwe Parochie, 7 (2), 

8-9. 
• Vrede op aarde. Achter de Karmel, 32 (4), 2. 

 

Herman Westerink 

Wetenschappelijke publicaties 

• Der Mann Moses und seine Erinnerungsspuren. In J. Assmann (Ed.), Moses Tragicus. Freud, 
Schönberg und der scheiternde Moses. Sigmund Freud Vorlesung 2019 (pp. 11-18). Wenen: 
Thuria & Kant.  

• Het Soliloquium van Willem Teellinck als mystieke tekst. In H. Westerink & T. Mertens (Eds.), 
Willem Teellinck, Soliloquium: Een mystieke oefening in verlangen (pp. 9-52). Heeswijk: Berne 
Media / Antwerpen: Halewijn. 
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• [samen met J.Z.T. Pieper,& M.H.F. van Uden]. Inleiding. In H. Westerink, J. Pieper & M. van 
Uden (Eds.), Magical Mystery Tour. Rondom levensbeschouwing en geestelijke 
volksgezondheid (pp. 7-10). Tilburg: KSGV. 

• Jean de Labadie. Mystic – Activist – Politician. In M. De Kesel & I. Bocken (Eds.), Down Town / 
Down Soul. Early Modern Mysticism, the Self and the Political (Studies in Spirituality 
Supplements, Vol. 34) (pp. 187-195). Leuven: Peeters. 

• [samen met J. Pieper & M. van Uden (Eds.)]. Magical Mystery Tour. Rondom 
levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid. Tilburg: KSGV. ISBN 9789075886627 (152 
p.). 

• On the return to Freud in post-war German philosophy. (blog). Forschungszentrum Religion 
and Transformation in Contemporary Society. (available: 3 Sep 2020). https://rat-
blog.at/2020/09/02/on-the-return-to-freud-in-post-war-german-philosophy/ 

• Pathoanalysis of Existence and the Study of Religion. An Unfinished Freudian Project. 
Psychoanalytic Quarterly, 89 (3), 583-611. doi: 
https://doi.org/10.1080/00332828.2020.1775467 

•  [samen met A. Cimino & G. van der Heiden]. The Concept of Care in Philosophy and 
Theology (introduction to special issue). International Journal of Philosophy and Theology, 81 
(3), 193-195. doi: https://doi.org/10.1080/21692327.2020.1749873 

• [samen met A. Cimino & G. van der Heiden (Eds.)]. The Concept of Care in Philosophy and 
Theology (special issue). International Journal of Philosophy and Theology, 81 (3). 

• The Obligation to Truth and the Care of the Self. Michel Foucault on Scientific Discipline and 
on Philosophy as Spiritual Self-practice. International Journal of Philosophy and Theology, 81 
(3), 246-259. doi: https://doi.org/10.1080/21692327.2020.1749871 

• We can work it out: levensbeschouwing en zingeving als psychische arbeid. In H. Westerink, 
J. Pieper & R. van Uden (Eds.), Magical Mystery Tour. Rondom levensbeschouwing en 
geestelijke volksgezondheid (pp. 41-56). Tilburg: KSGV. 

• [samen met T. Mertens (Eds.)]. Willem Teellinck. Soliloquium: Een mystieke oefening in 
verlangen. Heeswijk: Berne Media / Antwerpen: Halewijn. ISBN 9789089723871 (192 p.). 

 

Vakpublicatie 

• The Magical Mystery Tour Symposium. Tijdschrift voor Theologie, 59 (4), 416. 
 

Populariserende publicaties 

• Mystiek en calvinisme. Trouw, 7 december, pp. 6-7. https://www.trouw.nl/religie-
filosofie/mystiek-en-calvinisme-dat-kan-best-samengaan~bf64bb158 

•  Willem Teellinck: zoek niet het plezier van deze wereld (interview). Reformatorisch Dagblad, 
16 juli, pp. 2-3. 
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Theo van der Zee 

Wetenschappelijke publicaties 

• Contemplatief leiderschap in een wereld vol onderbreking. Praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek onder schoolleiders. In W.-M. Speelman (Ed.), Volg de Liefde. Leiderschap in het 
licht van Franciscus en Clara van Assisi (pp. 57-74). Almere: Parthenon. 

• [samen met J. Copier & C. Hermans]. Contingency in Narrative Biographical Interviews with 
Primary School Leaders of Catholic Schools in the Netherlands. Acta Theologica, 
(Supplement) 30, 113-132. doi: https://doi.org/10.18820/23099089/actat.Sup30.5 

• [samen met S. van Groningen & C.A.M. Hermans]. De bedoeling van het alledaagse. Kwaliteit 
van besluitvorming in collectief schoolleiderschap. In C. Hermans (Ed.), Waar is het onderwijs 
goed voor? Anders denken over onderwijs (pp. 258-279). Eindhoven: DAMON. 

 

Vakpublicaties 

• Een wereld vol mogelijkheden. Over digitalisering, goed onderwijs en praktische wijsheid. 
Speling. Tijdschrift voor Bezinning 72 (3), 14-19. 

• Ontvankelijkheid is de sleutel. Volzin. Magazine voor Religie en Samenleving, 19 (1), 28-30. 
• Werken in het onderwijs intensief? Meer aandacht voor de binnenkant! Direct. Vakblad voor 

Schoolleiders, 13 (5), 18-19. 
 

Populariserende publicaties 

• De toekomst komt eraan. (blog Verus Nieuwsbrief 25 november). 
https://www.verus.nl/actueel/blogs/theo-van-der-zee/de-toekomst-komt-eraan 

• Een minnelijk aandringen. In L. Fijen (Ed.), Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van 
afstand en verwachting (pp. 132-134). Baarn: Adveniat. 

• En niet op iemand anders. (blog Verus Nieuwsbrief, 4 november). 
https://www.verus.nl/actueel/blogs/theo-van-der-zee/en-niet-op-iemand-anders 

• Het nieuwe normaal. Ben jij het? Of ik? (blog Verus Nieuwsbrief, 23 september). 
https://www.verus.nl/actueel/blogs/theo-van-der-zee/het-nieuwe-normaal-ben-jij-het-of-ik 

• Houd afstand. (blog Verus Nieuwsbrief, 31 maart). https://www.verus.nl/actueel/blogs/theo-
van-der-zee/houd-afstand 

• Leiderschap. Maar dan anders (interview). Op Adem (magazine Verus), april, 36-42. 
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1.2 Publicaties TBI-geassocieerd onderzoekers 

Dick van Biemen 

• Mystic Undertones in Emmanuel Levinas’ Metaphysic of Ethics, In M. Masaeli & R. Sneller 
(Eds.), Responses of Mysticism to Religious Terrorism. Sufism and Beyond (pp. 155-175). Oud-
Turnhout / ‘s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina. 

 

Kitty Bouwman 

• Het kosmische ei en het kosmische rad. Visioenen van Hildegard van Bingen. In Herademing. 
Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek, 28 (nr. 110), 39-43. 

• Het lichaam als ontmoetingsplaats voor God, Inwijding in het mysterie bij Augustinus. 
Herademing. Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek, 28 (nr. 107), 8-13.  

• Het vrouwelijke leiderschap in tijden van crisis. In A. Goovaerts (Ed.), Leiderschap in tijden 
van crisis, Hemel! Wat een mogelijkheden (pp. 55-72). Heverlee: Augustijns Historisch 
Instituut. 

• ‘Ik hoorde het levende licht spreken’. Visioenen in het werk van Hildegard van Bingen. In H. 
Wilbrink (Ed.), Zicht op Hildegard (pp. 50-75). Heeswijk: Berne Media. 2020, 50-75.   

• ‘Ik ontvang en baar’, het moederschap van de kerk bij Hildegard van Bingen. Herademing. 
Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek, 28 (nr. 108), 24-26. 

 

Matthias Laarmann 

• [samen met B. Dahlke (Eds.)]. Hans Blumenberg: Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit 
der mittelalterlich-scholastischen Ontologie [Diss. Phil. Masch. Kiel 1947]. Berlin: Suhrkamp. 
ISBN 9783518587454 (232 p.). 

• Konfliktfeld Leistungsbewertung: zielsprachengerechtes Übersetzen – pro. LGNRW – Latein 
und Griechisch in Nordrhein-Westfalen, 1 (2), 52. 

• [samen met B. Dahlke], Nachwort der Herausgeber. In B. Dahlke & M. Laarmann (Eds.), Hans 
Blumenberg: Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen 
Ontologie (pp. 217-230). Berlin: Suhrkamp. 

 

Ruud ter Meulen 

• [samen met H.A.M.J. ten Have, M.C. de Vries & B.C. ter Meulen], Leerboek ethiek in de 
gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036824422 (298 p.) 

 

Wolfgang Christian Schneider 

• [Boekrecensie Chiara O. Tommasi, Luciana Gabriela Soares Santoprete & Helmut Seng (Eds,), 
Hierarchie und Ritual. Zur philosophischen Spiritualität in der Spätantike (Heidelberg: Winter, 
2018)]. Coincidentia, 11 (2), 574-577. 

• Ich, Seele und Natur. Das Entfaltungsdenken in ‘Psyche’ von Carl Gustav Carus. Coincidentia, 
11 (2: special issue ‘Spätidealismus’), 357-391. 

• Personaler und Sozialer Friede. Kulturgeschichtliche Blicke auf Friede und Unfriede und die 
Identität des Einzelnen. Coincidentia, 11 (1: special issue ‘Sozialer Friede’), 49-74. 

  

https://www.suhrkamp.de/autoren/matthias_laarmann_15390.html
http://www.matthias-laarmann.de/publikationen/aufsaetze/#mctmp
https://www.suhrkamp.de/autoren/matthias_laarmann_15390.html
https://www.suhrkamp.de/autoren/matthias_laarmann_15390.html
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• Schwenckfeld and Sudermann as Mediators of Late Medieval Spirituality in the Baroque 
Period. In M. De Kesel & I. Bocken (Eds.), Down Town / Down Soul. Early Modern Mysticism, 
the Self and the Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 34) (pp.75-90). Leuven: 
Peeters. 

• Von sich selbst sprechen, sich selbst erarbeiten. Marcus Aurelius und Augustinus. In R. Stauf 
& Christian Wiebe (Eds.), Erschriebenes Leben. Autobiographische Zeugnisse von Marc Aurel 
bis Knausgård (Germanisch-Romanische Monatsschrift, Vol. 97) (pp. 83-102). Heidelberg: 
Winter. 

 

Gerrit Steunebrink 

• [Boekrecensie Gürkan Çelik & Ronald H. Linden (Eds.), Turkey in Transition. The Dynamics of 
Domestic & Foreign Politics (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2020)]. Zemzem. Tijdschrift voor het 
Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Islam. https://www.zemzemtijdschrift.nl/node/176 
(verschenen 12 december)  

• De Aya Sofya is weer een moskee. Pokrof, Tijdschrift voor Oosterse Christenen, Kerken en 
Culturen, 67 (5), 3-6. 

• Emerson, a Beautiful Surprise! In M. De Kesel & I. Bocken (Eds.), Down Town / Down Soul. 
Early Modern Mysticism, the Self and the Political (Studies in Spirituality Supplements, Vol. 
34) (pp. 107-110). Leuven: Peeters 

• God, mens en corona. Online artikel voor het Albertinumgenootschap, 
http://www.albertinumgenootschap.nl/god-mens-en-de-corona-een-filosofische-reflectie 
(verschenen 19 november) 

 

2. Promoties en begeleiding onderzoek 
 
2.1 Betrokkenheid bij promoties  

Charles Caspers 

• (lid manuscriptcommissie). Gied ten Berge, Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom 
en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief (Tilburg 
University, 12 juni) 

 

Herman Westerink 

• (lid manuscriptcommissie). J.J. Bloomberg, The Indestructible Will: A Critical Examination of 
Arthur Schopenhauer’s Theory of Athanasian (Stellenbosch University, 27 november) 
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2.2 Begeleiding van promotieonderzoek 

 
Inigo Bocken 

• Samuel Chua, The Role of Benedictine Spirituality in Nicholas of Cusa. Begeleider: dr. Inigo 
Bocken.  

• Sicco Claus, Redeem Us from Shallowness. An Interpretation of the Spiritual Heritage of John 
Main. Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (FFTR Radboud Universiteit) en dr. Inigo Bocken.  

• Hans Tissink, De invloed van Thomas van Kempen op Erasmus - een mystagogisch onderzoek. 
Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (FFTR Radboud Universiteit) en dr. Inigo Bocken. 

• Sheldon Tabile o. carm, Interiority in the Gospel of John and the Spiritual Tradition. 
 

Charles Caspers 

• Marjolein Kruip, Kunst, devotie en reizen. Materiële getuigenissen van geografische 
netwerken in laatmiddeleeuws Europa. Begeleiders: prof. dr. Jos Koldeweij (Letteren 
Radboud Universiteit) en dr. Charles Caspers 

• Wendy Wauters, De beroering van de religieuze ruimte. De belevingswereld van de 
kerkganger in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk, ca. 1450-1566. Begeleiders: prof. dr. 
Barbara Baert (KU Leuven) en dr. Charles Caspers 

 

Ineke Cornet 

• Chris Knauf, The Opening and The Entering Are a Single Act: Divine and Human Agency in the 
Realization of Union in Meister Eckhart. Begeleiders: dr. Ineke Cornet en prof. dr. Satoshi 
Kikuchi (University of Divinity, Melbourne, Australia) 

• Anne Elizabeth Pate, God speaks us to ourselves: The Spiritual Exercises of St. Ignatius in 
Contemporary Experience. Begeleiders: revd. prof. Dorothy Lee (University of Divinity, 
Melbourne, Australia) en dr. Ineke Cornet 

 

Ad Poirters 

• B. van den Berg, The Production of Books in the Convent of Canonesses Regular of Onze-
Lieve-Vrouw in de Hage in Helmond (1462-1543). Begeleiders: prof. dr. Peter Nissen (FFTR 
Radboud Universiteit) en dr. Ad Poirters 
 

Edison Tinambunan 

• Nikasius Jatmiko, Martyrium Dei Gloria Porta: Teologi kemartiran Origenes dan Praksis 
Pergulatan Kemartiran Gereja Paroki Joannes Baptista. Co-promotor: dr. Edison Tinambunan 

• Emil John Suot, Harmoni Inter Religius dalam Perjumpaan Iman di Kelurahan Sambikerep 
Surabaya: Studi Fenomenologi Hermeneutik dalam Perspektif Teologia Ultimate Concern Paul 
Tillich. Co-promotor: dr. Edison Tinambunan 
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Herman Westerink 
 

• Adriani Milli Rodrigues, Trust in dialectical thinking and its implications for epistemology: 
Agamben’s dialectical messianism and Ricoeur’s dialectical attestation. Begeleiding: prof. dr. 
Gert-Jan van der Heiden (FFTR Radboud Universiteit) en dr. Herman Westerink. 

• Nikos Anapliotis, Rethinking politics after the de(con)struction of metaphysics: world-
disclosure in Heidegger, Foucault, Derrida. Begeleiding: prof. dr. Gert-Jan van der Heiden 
(FFTR Radboud Universiteit) en dr. Herman Westerink. 

• Ednei Soares, On Freud, perversion and fetishism. Begeleidrs: prof. Dr. Philippe Van Haute 
(FFTR Radboud Universiteit) en dr. Herman Westerink. 

• Larissa Scheffold, Eine genealogische Kritik des Bösen. Begeleiding: prof. dr. Willie van der 
Merwe (VU Amsterdam) en dr. Herman Westerink. 

Theo van der Zee 

• Jorien Copier, Breaking and Sharing Stories: Leadership and Ultimate Meaning in Catholic 
Primary Schools. Begeleiders: prof. dr. Chris Hermans (FFTR Radboud Universiteit) en dr. 
Theo van der Zee (co-promotor) 

• Sandra van Groningen, Fostering Spiritual Discernment in School Leadership in Catholic 
Secondary Schools. Begeleiders: prof. dr. Chris Hermans (FFTR Radboud Universiteit) en dr. 
Theo van der Zee (co-promotor) 

 

3. Bijdragen aan congressen 
 
Marc de Kesel 

• Lezing bij expertmeeting over Jean de Saint-Samson aan de universiteit van Rennes (15 
januari), onder de titel: ‘La mystique et l’au-delà de la théorie. Sur l’amour mystique en 
générale et sur quelques passages dans Jean de Saint-Samson’. 

• Lezing in het kader van de Workshop on Love aan Tilburg University (februari), met als titel: 
‘Love is Double: On a Hidden Split in our Concept of Love’. 

 
Edison Tinambunan 

• Kolegialitas: Suati Bentuk Formasi Berkelanjutan Imam  [Collegiality: A Form of Priest 
Ongoing Formation]. Inleiding conferentie Kamulah Sahabatku, 25 oktober, STFT Widya 
Sasana, Malang, Indonesië 

• Yubileum 300 Tahun Kematian Angelo a Paoli: Imam Karitas dan Orang Sakit [Jubileum of 300 
Years of Angelo Pauli Death: A Charity and Sickness Priest]. Inleiding studiedag karmelieten 
‘Angelo a Paoli’, 29 oktober, Malang, Indonesië 

 

Herman Westerink 

• [samen met P.I.M.M. van Haute]. Freuds Traumatheorien und ihre Begrenzungen. 33. 
Symposium zur Geschichte der Psychoanalyse, 7 maart, Berlijn. 

• The End of the Cognitive Empire. Denver University, 18 augustus (Webinar). 
https://www.youtube.com/watch?v=l2fq4yQuAt0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=l2fq4yQuAt0&feature=youtu.be
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4. Colleges (curricula wo, hbo, postdoctoraal 
onderwijs) 
 
Inigo Bocken 

• Het begrip ‘wederkerigheid’ in de mystagogie en scholen van geestelijke begeleiding. 
Thematiekcollege in de TBI-collegereeks ‘Geestelijke begeleiding’. November-december (6 
colleges). 

 
Anne-Marie Bos 

• De geestelijke weg in de spirituele traditie. Thematiekcolleges in de TBI-collegereeks ‘De 
geestelijke weg’. September-oktober (6 colleges). 

 

Marc De Kesel 

• Geest & Kunst. TBI-collegereeks, februari-maart, 
• Holy Crisis: Modern Visual Art and Spirituality, 27-31 januari & 30 maart-3 april, Phd-

studenten Oblate School of Theology, San Antonio (TX, USA) 
• [met Herman Westerink] Spirituality and Mysticism in the Modern Age (collegereeks), 3 

februari-30 augustus (tweede semester) masterstudenten Radboud Universiteit Nijmegen, 
FFTR 

 

Ad de Keyzer 

• Tekst-/muziekcollege: Weihnachtsoratorium van Bach. November-december, TBI-
collegereeks ‘Geestelijke begeleiding’ 

 

Huub Welzen 

• Mystieke tekstlezing: Belijdenissen van Augustinus. September-oktober, TBI-collegereeks ‘De 
geestelijke weg’. 

 

Herman Westerink 
 

• [met Marc De Kesel] Spirituality and Mysticism in the Modern Age (collegereeks), 3 februari-
30 augustus (tweede semester) masterstudenten Radboud Universiteit Nijmegen, FFTR 

 

Theo van der Zee 

• Vrijheid van onderwijs. Gastcollege studenten Religie & Beleid (MA), Radboud Universiteit, 
24 november 
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5. Overig cursus- en vormingswerk 
Inigo Bocken 

• Inigo Bocken over Soefisme (interview door Ilja Kramer). TBI TV (23 september).  
• Inigo Bocken over Cusanus, podcast Centre Erasme   
• Cursus spirituele meesters www.kerknet.be over Cusanus:  
• Interview over Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden? Voor Radio Maria.  

 
Anne-Marie Bos 

• ‘Ruimte in verbinding. Een kennismaking met Carmel’. Digitaal kennismakingskatern voor 
nieuwe medewerkers van Stichting Carmelcollege, als onderdeel van het project ‘Bezielde 
professionaliteit’ (samen met medewerkers van Stichting Carmelcollege). 
 

Ineke Cornet 

• Lichamelijkheid en ritualiteit in de viering van het Avondmaal in de middeleeuwse mystiek. 
Inleiding in de cursus ‘Het tekort van de Reformatie’, permanente educatie predikanten 
PKN/GKV Kampen, oktober (online) 

 

Rijcklof Hofman 

• Geert Grote en de Moderne Devotie (lezing). 3 maart, Geert Groote Huis Deventer 
 

Pierre Humblet 

• Organisatie Nationale Roepingenweek, 1-7 november 
• Bezinningsbijeenkomst rond congregatiespiritualiteit voor het Regiobestuur van de Zusters 

onder de Bogen, 23 oktober, Maastricht 
• Pierre Humblet over crises en wat voor goeds er uit kan komen (interview door Ilja Kramer), 

TBI TV, (14 december). https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/pierre-humblet-over-
crises-en-wat-voor-goeds-er-uit-kan-komen/ 
 

Ad de Keyzer 

• Aspecten van liturgische spiritualiteit. Inleiding in de cursus ‘Biddend leven’, 31 januari, TBM 
Nijmegen 

• De spiritualiteit van BWV 156 ‘Ich steh mit einem Fuß im Grabe’ (inleiding). 25 januari,  
Kloosterkerk Den Haag 

• Bach’s onvoltooide passie (boekpresentatie). 27 februari, Berchmanianum Nijmegen 
• De spiritualiteit van Bachs Matthäus-Passion (inleiding). 29 februari, klooster Mill Hill 

Oosterbeek 
• De spiritualiteit van Bachs Matthäus-Passion (online college). TBI-Livestream, 4 maart 
• De spiritualiteit van de Matthäus-Passion (inleiding). 5 maart, geloofsgemeenschap 

Augustinus Eindhoven 
• Cantate BWV 48 ‘Ich elender Mensch’ (inleiding). 11 november, Petruskerk Nijmegen 
• De spiritualiteit van Bachs Weihnachtsoratorium (inleiding). 3 december, KCS Haarlem 
• Cantate BWV 115 ‘Mache dich mein Geist bereit’ (inleiding). 13 december, Petruskerk 

Nijmegen 

http://www.kerknet.be/
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Marc De Kesel 

• Marc De Kesel legt uit waar het over gaat in de moderne mystiek (interview door Ilja 
Kramer). TBI TV (26 november). https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/marc-de-kesel-
legt-uit-waar-het-over-gaat-in-de-moderne-mystiek/ 

 

Ad Poirters 

• De tempel van onze ziel (leeskring). Tweewekelijks vanaf 12 mei, TBI (online) 
 

Theo van der Zee 

• Theo van der Zee over contemplatief leiderschap (interview door Ilja Kramer). TBI TV (16 
september), https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/theo-van-der-zee-over-
contemplatief-leiderschap/ 

 

6. Eindscripties opleiding Geestelijke Begeleiding 
 

Corrie van Baal 

• Ine Bertens (2013-2020), Hoe God verdwijnt uit de geestelijke verzorging…en verschijnt in de 
geestelijke verzorging. Tweede beoordelaar: Hein Blommestijn 

 

7. Wetenschappelijke functies, vormen van 
samenwerking en redactielidmaatschappen 
 

Inigo Bocken 

• Universitair docent voor Religie- en Cultuurtheorie, FFTR Radboud Universiteit Nijmegen  
• Redactielid Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte  
• Redactielid Studien zur europäischer Geistesgeschichte 
• Redactielid Studies in Spirituality  
• Redactielid Tijdschrift voor Theologie 

 

 

Anne-Marie Bos 

• Adviserend lid van de werkgroep Opleiding Geestelijke Begeleiding  
• Jurylid Religieuzen-prijs (KNR)  
• Lid Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie (co-provinciaal)  
• Lid International Academic Advisory Board van Institute of Spirituality Asia (Manila)   
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Charles Caspers 

• Bestuurslid (secretaris/penningmeester) Stichting Aartsbisschoppelijk Museum 
• Lid Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van 

geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen 
• Lid Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik 
• Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
• Onderzoeker Onderzoekschool Mediëvistiek (discipline Godgeleerdheid) 
• Hoofdredacteur Collatie. Halfjaarlijks informatieblad over de ‘Moderne Devotie’ 
• Lid Projectgroep Bedevaartplaatsen in Nederland 
• Redactielid Bedevaartplaatsen in Nederland (TBI, KNAW, KDC) 
• Redactielid Noordbrabants Historisch Jaarboek 
• Redactielid Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries 

 

Rijcklof Hofman 

• Conservator Brandsma Collectie 
• Geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van die Vrijstaat, Bloemfontein, Zuid-Afrika 
• Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
• Lid van de Onderzoeksschool Mediëvistiek, lijn 1.1 (ontsluiting van bronnen) 
• Vrijwilliger bij het NWO Veni-project Leaving a Lasting Impression. The Impact of Incunabula 

on Late Medieval Spirituality, Religious Practice and Visual Culture in the Low Countries 
(2018-2021) (Universiteit Leiden) 

• Hoofd Project Gerardi Magni Opera omnia 
• 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 

• Secretaris Redactieraad Gerardi Magni Opera Omnia 
 
Pierre Humblet 

• Stafmedewerker van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, in het bijzonder voor de 
Commissie Presentie Religieuzen 

• Lid Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) 
• Coördinator Huis van de Roeping van de KNR 
• Redactielid website KNR 
• Lid begeleidingscommissie internationaal project Monastic Pastoral Care (t/m januari 2020) 
• Lid adviesgroep internationaal project Networking Intentional Christian Communities (NICC) – 

In dit oecumenisch opgezette project worden ontwikkelingen rond toekomstgericht religieus 
gemeenschapsleven in Nederland, Vlaanderen en Duitsland onderzocht 

• Voorzitter Karmelbeweging 
 

Marc De Kesel 

• Bijzonder hoogleraar Theologie, Mystiek & Moderniteit’ aan de FFTR Radboud Universiteit 
Nijmegen 

• 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 
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Ad de Keyzer 

• Bestuurslid Stichting Erfgoedcentrum Sint Agatha 
• Bestuurslid Stichting Kerkmuziek en Spiritualiteit Nijmegen 

 

Ad Poirters 

• Docent Faculteit der Letteren, departement Moderne Talen en Culturen, van de Radboud 
Universiteit Nijmegen (vanaf september) 

 

Thomas Quartier 

• Hoogleraar Liturgiewetenschap aan de FFTR van de 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 
• Adjunct-hoofdredacteur De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland  
• Co-hoofdredacteur Death Studies (Münster & Berlin: LIT Verlag)  
• Redactielid Liturgia condenda (Leuven: Peeters)  
• Redactielid Questions Liturgiques  
• Redactielid Yearbook for Ritual and Liturgical Studies  
• Redactielid Studies in Spirituality 

 

Edison Tinambunan 

• Docent STFT Widya Sasana, Malang, Indonesia  
• Bibliothecaris Ordo Karmel Indonesia 
• Redacteur Prosiding Seri Filsafat Teologi  
• Redacteur Studia Philosophica et Theologica 
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Herman Westerink 

• Bijzonder hoogleraar vanwege het KSGV, KU Leuven  
• Lid ‘Freud Research Group’ van de International Society for Psychoanalysis and Philosophy / 

Société Internationale de Philosophie et Psychanalyse (ISPP/SIPP) 
• Lid van de International Association for the Psychology of Religion 
• Universitair hoofddocent godsdienstfilosofie, Center for Contemporary European Philosophy, 

RU Nijmegen 
• Vice-voorzitter Scientific Advisory Board of the Sigmund Freud Private Foundation 
• Voorzitter van het bestuur van het KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en 

Geestelijke Volksgezondheid 
• Lid van het KSGV Redactieteam 
• Lid wetenschappelijke adviesraad Texte: psychoanalyse – ästhetik – kulturkritik (Passagen 

Verlag) 
• 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 
• Redactielid serie Figures of the Unconscious (Leuven University Press) 
• Redactielid van de serie Mystieke teksten (Berne Media & Halewijn) 

 

Theo van der Zee 

• Coördinator Katholiek Onderwijs, Adviseur en Onderzoeker Verus 
• Lid van Raad van Advies, Maasland College (OMO) te Oss 
• Secretaris Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO) 
• Voorzitter Examencommissie Alberdingk Thijm Teachers College (ATTC) te Hilversum 
• Voorzitter Raad van Advies Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te Utrecht 
• Redactielid Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 
• Redacteur boekenserie Research on Religious and Spiritual Education (Waxmann Publishers) 
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