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De paters en broeders bleven nog tot 2016, maar 
de planning voor de renovatie van de binnenkant 
kon een aanvang nemen. De daadwerkelijke verbou-
wing werd in 2017-2018 uitgevoerd. 
De sporen van het verzorgingshuis zijn zo goed 
als uitgewist. Het gebouw is teruggebracht naar 
de academische functie die het ooit had. Er is een 
nieuwe ingang aan de tuinzijde gerealiseerd, de 
oorspronkelijke lambriseringen met de geglazuurde 
stenen zijn hersteld, de oude kleuren weer terug-
gebracht, de kapel werd aula minor, de refter werd 
inschrijfbalie en het hele gebouw straalt, door het 
licht dat door al die prachtige glas-in-lood ramen 
naar binnenkomt. 
Op maandag 21 januari werd het tot academie-
gebouw getransformeerde Berchmanianum offi-
cieel geopend. Professor Jos Koldeweij schonk de 
eerste exemplaren van een prachtig gedenkboek 
‘Het Berchmanianum: van studiehuis tot academie
gebouw’, dat door vier kunsthistorica’s is geschre-
ven, aan de voorzitter van het college van bestuur, 

voor een theologie die op zoek moet in concrete 
praktijken waar God zich als ‘de vreemdeling’ laat 
zien, als diegene die de verhoudingen in vraag stelt 
en bestaande structuren ondergraaft. Dit is wat Cer-
teau de theologie van het ‘verschil’ noemt. En die 
theologie van het verschil wordt in verschillende 

thema’s uitgewerkt: de verborgen 
God van de mystiek, de weg van het 
verlangen (die hij als een authentiek 
christelijk thema ziet), de ‘gebeurte-
nis’, waarmee hij nauw aansluit bij 
ontwikkelingen in de hedendaagse 
filosofie, het belang van de ‘reisweg’ 
– waarmee hij verwijst naar een posi-
tie die in permanente beweging is 
tussen ‘eenheid’ en ‘relativisme’ en 
zich onttrekt aan beide posities; de 
godsgedachte als voorwaarde voor 
de kritiek – en met name de ignati-
aanse godsgedachte: ‘altijd groter’; 
de thematiek van de gemeenschap 
in de complexe individualistische 

maatschappij en tenslotte de thematiek van vrede 
als een primair spirituele categorie. 

Het is een gedurfde wijde tocht die Certeau in dit 
werk onderneemt. Of het nu gaat om de Cubaanse 
revolutie of het debat over het onderwijs in Frank-
rijk – de locus theologicus moet opnieuw worden 
gedefinieerd. Die opdracht is vandaag de dag nog 
duidelijker voorhanden dan dit vijftig jaar geleden 
het geval was. Een vertaling van dit uitdagende 
boek is daarom van groot belang en kan een bij-
drage leveren aan de reflectie over  de christelijke 
ervaring vandaag, in een seculiere context, maar 
met een eigen inbreng. 

Inigo Bocken 

Inigo Bocken is wetenschappelijk directeur van het Titus 
Brandsma Instituut en tevens werkzaam aan de RU Nijme-
gen en als hoogleraar filosofie aan de Cusanus Hochschule 
te Bernkastel-Kues.

Michel de Certeau, ‘De vreemdeling. Eenheid in verschil’.
Vertaling: Willy Hemelrijk, Amsterdam (Sjibbolet), 2019, 248 
p, € 26,50,
ISBN: 9789491110382                                                                                                   

Voor meer informatie en aanvragen recensie exemplaren: 
Elsbeth Greven: e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl  Zie ook www.
uitgeverijsjibbolet.nl

professor Daniël Wigboldus en de regionale over-
ste, Johan Verschueren SJ. Beelden van inspirerende 
mannen zoals Petrus Canisus, Jan Berchmans, Aloy-
isius Gonzaga en drie andere jezuïeten waken over 
dit nieuwe academiegebouw.   
    

Eduard Kimman SJ
Biografie van het gebouw
Het boek ‘Het Berchmanianum. Van studiehuis tot 
academiegebouw’ volgt alle veranderingen die het huis 
doormaakte vanaf de eerste bouwtekeningen in 1926 tot de 
ingebruikneming als academiegebouw in 2018. 

Annelien Krul e.a., ‘Het Berchmanianum. Van studiehuis tot 
academiegebouw’. 
Vantilt, Nijmegen 2018, 228 p, € 29,50, ISBN 
9789460043932

Tentoonstelling 90 jaar Berchmanianum
In het publieke deel van het Berchmanianum is tot juni de 
tentoonstelling ’90 jaar Berchmanianum – studeren, wonen, 
werken’ te zien. De tentoonstelling belicht onder meer de 
oorspronkelijke bewoners en het gebruik van het gebouw 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Informatie: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/
vm/2019/januari/tentoonstelling-90-jaar-berchmanianum/

De vreemdeling  
Eenheid in verschil 
Bij uitgeverij Sjibbolet verscheen recent de aller-
eerste Nederlandse vertaling van een werk van 
de Franse historicus, theoloog, psychoanalyticus 
én jezuïet Michel de Certeau (1925-1986). Precies 
vijftig jaar na de Franse publicatie van L’etranger 
ou l’union dans la différance in 1969 is het boek 
nu ook in het Nederlands beschikbaar, onder de 
titel De vreemdeling. Eenheid in verschil. Dat het 
oeuvre van Michel de Certeau juist met dit boek in 
het Nederlandse taalgebied wordt geïntroduceerd, 
is allerminst vanzelfsprekend. Het boek is het meest 
theologische geschrift van deze Franse geleerde, en 
het heeft nooit dezelfde weerklank gevonden als 
enkele andere van zijn (spiritualiteits)historische 
studies over de Vroegmoderne mystiek (La fable 
mystique) of zijn meer cultuurtheoretische studie 
over de ervaring van het alledaagse. Maar het lijkt 

ooit tevoren. De vele en soms onverwachte dwars-
verbanden in het oeuvre van Certeau – tussen de 
geschiedenis van de (ignatiaanse) spiritualiteit, de 
psychoanalyse en de culturele studies – spreken 
niet alleen van een uiterst veelzijdige geest, maar 
wellicht ook van een intellectueel die zich ook in 
zijn meest ‘seculiere’ studies liet 
leiden door het ignatiaanse dictum 
om ‘God in alle dingen’ te vinden. 
Voor Certeau is het verlies aan van-
zelfsprekendheid van de christelijke 
spiritualiteit in onze dagen zelf juist 
iets dat eigen is aan het christelijk 
geloof dat in zijn ogen nooit vanzelf-
sprekend is geweest. Het christelijk 
geloof staat al van in het vroegste 
begin geheel in het teken van het ver-
langen – het verlangen dat zichtbaar 
wordt bij de vrouwen aan het lege 
graf – waar is de Heer? Waar hebben 
ze zijn lichaam gelaten? Dit verlan-
gen lijkt in de Moderne Tijd een heel 
andere lading te krijgen, maar ook daar geldt dat 
het uiteindelijk op een christelijke leest geschoeid is. 
In de Moderne Tijd heeft dit verlangen geen vaste 
plaats meer. We moeten het overal en nergens zoe-
ken, soms zijn er zwerfstenen te vinden die het weer 
in herinnering roepen. En dit is juist de taak van een 
christelijke theologie vandaag: het zoeken naar de 
brokstukken die aan het verlangen herinneren, die 
boeien zijn om de verlangende zoektocht naar het 
niet-vanzelfsprekende mogelijk te maken. 

In het nu vertaalde boek De vreemdeling. Eenheid in 
verschil onderneemt Michel de Certeau een poging 
om te beschrijven wat christelijke ervaring vandaag 
de dag zou kunnen betekenen door de aandacht te 
richten op wat in zijn visie centraal is voor de hele 
geschiedenis van de christelijke spiritualiteit en de 
christelijke mystiek: de ervaring van de ander.  In dit 
boek uit 1969 ontmoet de lezer het hart van Cer-
teau’s eigen drijfveer om een scherpe blik te ontwik-
kelen voor die ervaringen die compatibel zijn met 
de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit en 
die perspectieven kunnen openen voor de toekomst 
van de christelijke ervaring. De mystiek – en met 
name de Vroegmoderne mystiek, die worstelt met 
het niet-weten van het goddelijke – is het organon 

er op dat die keuze voor het niet-vanzelfsprekende 
juist heel erg bij Michel de Certeau past. Ook is 
het opvallend hoe juist tegen die theologische ach-
tergrond ook de andere werken van Certeau meer 
diepte krijgen. 

Meer dan 30 jaar na zijn overlijden lijkt het, dat 
Michel de Certeau op steeds meer belangstelling 
kan rekenen. Interessant genoeg is het paus Fran-
ciscus geweest die het zijne er toe heeft bijgedragen 
dat het opmerkelijke oeuvre van deze historien de la 
spiritualité meer lezers heeft gevonden dan in alle 
jaren voordien. Al in het beroemde interview met 
Antonio Spadaro noemt paus Franciscus Michel de 
Certeau één van zijn inspiratiebronnen en ook in 
latere toespraken wordt de Franse denker met enige 
regelmaat geciteerd. Maar ook in de meer seculiere 
cultural studies die met name in de Verenigde Sta-
ten een grote bloei kennen, speelt het werk van 
Certeau een grote rol en is er meer aandacht dan 

BOEKEN

Michel de Certeau, inspiratiebron voor paus Franciscus, voor het eerst in het Nederlands vertaald.




