
Dames en heren, broeders en zusters,  

geachte rector Torfs, 

Al voor de 23ste maal vindt deze lezing plaats, die herinnert aan de grootste Nijmegenaar aller 
tijden – die uit het verre Friesland gekomen en gedragen door de spiritualiteit van de Karmel – 
door de vergezichten van de christelijke mystici – hier in Nijmegen tot bloei kon komen – 
filosofieprofessor werd en de studie van de mystiek op de agenda zette, en die rector werd van 
onze universiteit – maar die weigerde zich op te sluiten in de befaamde ivoren toren en zich geen 
moment te goed voelde om door stad en land te reizen om grote en vooral kleine mensen mee te 
nemen in de rijke traditie van de christelijke mystiek – ze van daaruit zelf tot denken, ja kritisch 
denken wilde aanzetten, onvermoeibaar en met verve. Voor Titus Brandsma was christelijk 
denken altijd kritisch, zelf denken, tegen de tijdsgeest in – en we weten wat dit in de jaren 30 
betekende. Dat droeg hij uit als professor, als rector en als publieke gestalte in die dagen – zijn 
karmelitaans-christelijke gedrevenheid ten behoeve van de mens, en het liefst van al voor de 
kleinste mens – dit kritisch denken ten behoeve van de mens, daarin zag rector Brandsma ook de 
taak van de universiteit en van het onderwijs in het algemeen, hij gaf er zichzelf voor, de prijs was 
hoog, veel te hoog – maar is er een hoger doel dan kritisch denken ten behoeve van de mens?  

U hebt natuurlijk al lang begrepen waar ik naar toe wil – want ook professor Torfs die vandaag de 
Titus Brandsma Lezing zal houden, staat voor deze kritisch-humanistische traditie, bevlogen en 
onvermoeibaar, zonder enige zweem van dogmatisme, haar als het fundament van vrij denken 
beschouwend, en als rector gestalte gevend – tegen de  tijdsgeest in en toch zo helemaal van 
vandaag – dat laat deze volle kerk zien.  

Professor Torfs, u geeft de katholieke universiteit weer de plaats in de samenleving die zij al te 
vaak niet ingenomen heeft, u begrijpt de christelijke traditie als een kritische en ook zelfkritische 
traditie te midden van de samenleving. Uw interventies in het publieke debat confronteren onze 
samenleving met haar al te graag vergeten religieuze vragen – zij confronteren ook de christelijke 
traditie en haar vertegenwoordigers met een neiging om zich terug te trekken in het eigen gelijk. 
In Vlaanderen geldt uw stem in het debat, niet zozeer omwille van uw functie, maar vooral door 
de bevlogenheid en de creativiteit van onverwachte vergezichten. En u ziet het aan deze 
afgeladen volle kerk – uw stem is ook in Nederland doorgedrongen. Ook onze samenleving wil 
naar u luisteren, wil de uitdagingen aangaan waarvoor u ons stelt.  

Het is een bijzonder voorrecht voor het Titus Brandsma Instituut, dat deze lezing organiseert, 
om u te mogen verwelkomen. Waar u voor staat, daar werken wij al bijna vijftig jaar aan – ook 
ons confronteert u met de uitdaging om het bijna onmogelijke te doen – streng wetenschappelijk 
onderzoek naar de grote traditie van christelijke mystiek en spiritualiteit én tegelijk dit uitdragen 
naar een groot publiek, een kritische stem zijn in het maatschappelijk debat. Moeizaam en 
hooggespecialiseerd teksten uitgeven van Geert Groote én zoekende mensen van alledag nieuwe 
horizonten laten zien – dat is bijna niet te doen, en toch proberen wij het – Titus Brandsma is 
daarbij een lichtend voorbeeld, maar ook u, rector Torfs, laat zien dat er geen andere weg is dan 
deze, dat het haast onmogelijke toch mogelijk, en misschien zelfs noodzakelijk is.  

Voor ik u het langverwachte woord geef, nodig ik eerst nog onze rector magnificus uit, professor 
Han van Krieken die u in naam van de Radboud Universiteit zal verwelkomen. 


