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Inleiding Titus Brandsma Lezing 

10 juni 2016 

Han van Krieken (ingeleid door Inigo Bocken) 

 

Geachte collega Torfs, 

In naam van de hele universitaire gemeenschap van de Radboud Universiteit heet ik u van harte 

welkom, hier in de Stevenskerk. Als rector geeft u op bijzondere wijze leiding aan de grootste 

universiteit van Vlaanderen; één van de meest traditierijke universiteiten ter wereld, een 

universiteit die zich bovendien – net zoals wij – met overtuiging en toch kritisch laat inspireren 

door die grote, soms weerbarstige traditie van humaniteit en gerichtheid op het grootse en het 

schone. Mede door de wijze waarop u dit weet uit te dragen - moedig, helder en steeds 

verrassend, met de ernst van de humor die nooit veraf is -  zijn wij bijzonder vereerd met uw 

komst en hebben velen van ons reikhalzend uitgekeken naar deze dag, waarop u de 23ste Titus 

Brandsma Lezing zult houden. 

Uw publieke optredens in Vlaanderen zijn ons hier niet ontgaan. Ook de wijze waarop u de 

Katholieke Universiteit Leuven leiding en vooral perspectief geeft, maakt hier in Nederland veel 

indruk. Tegen de tijdsgeest van winstbejag en eenzijdig economisch denken, durft u voorbij 

overdreven kwantificering en output-gerichtheid te denken. U laat geen gelegenheid voorbijgaan 

om duidelijk te maken waar het in de universiteit eigenlijk om gaat: leren denken in vrijheid om zo 

een completer mens te worden, durven risico’s te nemen, leren wat het is voor hogere idealen te 

staan, of men nu filosofie studeert of rechten, geneeskunde of atoomfysica – dat geldt voor 

iedere student aan de universiteit, voor iedere wetenschapper, docent, hoogleraar en ieder van de 

ondersteunende staf. Dat is geen vanzelfsprekende positie in een samenleving die zich verkrampt 

vasthoudt aan rankings en winstcijfers. U durft op te komen voor een universiteit die substantie 

heeft en substantie geeft aan de samenleving. Dat is in uw ogen de taak van de universiteit. En 

daarin ziet u de inspiratie van de christelijke traditie. Voor u is die traditie niet een zaak van 

vastliggende en geruststellende antwoorden, niet van zelfgenoegzame zekerheden – de christelijke 

traditie opent juist perspectieven op het algemeen menselijke, op het vermogen om kritisch te 

blijven – niet omwille van de kritiek, maar omwille van het menselijke.  

Dat u met de Katholieke Universiteit Leuven die weg durft in te slaan in een tijd van algemene 

onzekerheid en angst,  is een teken van hoop, ook voor ons, als universitaire gemeenschap van de 

Radboud Universiteit. Al sinds de oprichting van onze universiteit, toen nog Katholieke 
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Universiteit Nijmegen, zijn er vele verbindingen geweest tussen onze instellingen. Ook nadat wij 

onze naam hadden veranderd en onze instelling hebben toegewijd aan de heilige Radboud, bleven 

er talloze uitwisselingen bestaan op het niveau van faculteiten en leerstoelen, maar ook tussen 

onze instellingen. Dat is een goede zaak. Hoe verschillend onze instellingen ook zijn, hoe 

verschillend het Nederlandse en het Vlaamse milieu ook zijn, er zijn vele gemeenschappelijke 

uitdagingen. Vandaag is een dag waarop wij dit ook naar de toekomst toe naar elkaar willen 

uitspreken.  

Titus Brandsma stond aan de wieg van onze universiteit en bekleedde vanaf de oprichting van de 

universiteit in 1923 tot zijn dood de functie van hoogleraar in de Wijsbegeerte en de 

Geschiedenis van de vroomheid, met name in de Nederlandse mystiek. Tevens was hij rector in 

het collegejaar 1932-1933. 

Het Titus Brandsma Instituut houdt zijn erfenis levend binnen onze instelling, maar ook 

wereldwijd, tot ver over de grenzen van Europa. En met de Titus Brandsma Lezing bekennen wij 

ons openlijk en voor een groot publiek – vandaag zelfs een heel groot publiek – tot deze traditie 

van vrij en kritisch denken tegen de horizon van het menselijke en het waarachtige. Daarom zijn 

wij universiteit en daarom zijn wij zeer verheugd met uw komst, rector Torfs.  

 

 

 


