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Ten Geleide

Henricus Martinus Maria Fortmann (1912-1970)
Han Fortmann werd geboren te Amersfoort. Hij werd in 1936 in Utrecht tot priester gewijd. Hij studeerde in Nijmegen
klassieke letteren maar stapte over naar psychologie waarin hij in 1943 afstudeerde. Hij promoveerde bij F.J.Th. Rutten
op het proefschrift Aandachtig bidden. Een psychologische studie over de eigenschappen, de mogelijkheden en de
grenzen der gebedsconcentratie. Hij was vanaf 1947 redactiesecretaris van het tijdschrift Dux, Katholiek Maandblad voor
allen die meewerken aan de vrije jeugdvorming in Nederland en België. Hierin schreef hij over godsdienstpedagogische
onderwerpen en zorgde voor een meer open geest bij dit voor de oorlog sterk moraaltheologisch gerichte blad. Fortmann
was ook staflid van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, waarvan de Commissie
Pastoraal en Psychohygiëne moderne psychologische inzichten toepaste op de zielzorg en zo een grote invloed had op
het Nederlandse katholicisme in de jaren ’50 en ’60. In 1956 werd Fortmann hoogleraar in Nijmegen in de algemene en
vergelijkende psychologie van cultuur en godsdienst. Zijn Wat is er met de mens gebeurd? Over de taak van een
vergelijkende cultuurpsychologie, 1959, trok veel aandacht.
Zijn hoofdwerk was Als ziende de Onzienlijke. Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de
zogenaamde religieuze projectie, 1964-1968. Hierin wordt de betekenis van het werk van Marx en Freud voor de religie
en de relatie tussen geloven en ervaren onderzocht en in het laatste deel de relatie tussen religie en geestelijke
gezondheid behandeld. Het begrip religieuze projectie verklaart hij voor onbruikbaar.
Hij maakte reizen naar het verre oosten en onderging de invloed van hindoeïsme en boeddhisme. Het kreeg zijn weerslag
in werken als Hindoes en boeddhisten: Dagboekaantekeningen en reisbrieven. Veel invloed had Oosterse renaissance.
Kritische reflecties op de cultuur van nu. Zijn Inleiding tot de cultuurpsychologie bleef onvoltooid als gevolg van ernstige
ziekte.
Fortmann opende “voor het eerst” de ogen van de Nederlandse katholieken voor het concrete menselijke bestaan, zoals
J. Dijkhuis schreef in Dux.
Bewerking van: H.J.G. Kempen, 'Fortmann, Henricus Martinus Maria (1912-1970)', Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/fortmann [12-11-2013]
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1-4.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op
afzender/geadresseerde. 1958-1961
Bevat 4 stukken
1.1958, oktober - 1961, juli, A-D. 1958-1961
2.1958, oktober - 1961, juli, E-M. 1958-1961
3.1958, oktober - 1961, juli, N-R. 1958-1961
4.1958, oktober - 1961, juli, S-Z. 1958-1961
5.Rapporten inzake stages van eerstejaars studenten psychologie van de Katholieke
Universiteit Nijmegen in kampen en internaten voor sociale jeugdzorg in Nederland.
1960-1964
6.Artikel "Fortmann fijnzinnig religieus profeet" uit #de Volkskrant# van 16
september. 1972
7-11.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op
afzender/geadresseerde. 1961-1962
Bevat 5 stukken
7.1961, augustus - 1962, december, A-D. 1961-1962
8.1961, augustus - 1962, december, D-H. 1961-1962
9.1961, augustus - 1962, december, I-M. 1961-1962
10.1961, augustus - 1962, december, N-R. 1961-1962
11.1961, augustus - 1962, december, S-Z. 1961-1962
12-17.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op
afzender/geadresseerde. 1963-1964
Bevat 6 stukken
12.1963, januari - 1964, december, A-C. 1963-1964
13.1963, januari - 1964, december, C-G. 1963-1964
14.1963, januari - 1964, december, H-N. 1963-1964
15.1963, januari - 1964, december, O-P. 1963-1964
16.1963, januari - 1964, december, Q-S. 1963-1964
17.1963, januari - 1964, december, T-Z. 1963-1964
18-20.Correspondentie met diverse personen en instellingen door zijn secretaresse.
Alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde. 1965
Bevat 3 stukken
18.September - december, A-G. 1965
19.September - december, H-Q. 1965
20.September - december, R-Z. Met bijlagen. 1965
21-26.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op
afzender/geadresseerde. 1965-1967
Bevat 6 stukken
21.1965, januari - 1967, december, A-C. 1965-1967
22.1965, januari - 1967, december, D-H. 1965-1967
23.1965, januari - 1967, december, I-L. 1965-1967
24.1965, januari - 1967, december, M-R. 1965-1967
25.1965, januari - 1967, december, S-T. 1965-1967
26.1965, januari - 1967, december, U-Z. 1965-1967
27-31.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op
afzender/geadresseerde. 1968-1970
Bevat 5 stukken
27.1968, januari - 1970, februari, A-D. 1968-1970
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28.1968, januari - 1970, februari, E-H. 1968-1970
29.1968, januari - 1970, februari, I-M. 1968-1970
30.1968, januari - 1970, februari, N-S. 1968-1970
31.1968, januari - 1970, februari, T-Z. 1968-1970
32.Krantenknipsels, stukken en kopieën betreffende Boedhisme, India en Vietnam.
1965, 1967
33.Adressenlijst betreffende reis naar India. Met aantekeningen. 1965
34.Stukken betreffende afhandeling van boekbestellingen bij boekhandels. 1968-1969
35.Publicatielijsten. Met aantekeningen. 1967-1969
36.Handgeschreven lijst met te bestellen boeken/tijdschriften. z.j.
37.Verzoekschrift voor een subsidie voor een onderzoek, met doorslag. Met bijlagen.
1968
38.Reacties op uitnodiging voor zittingname in voorbereidingscommissie "De relatie
tussen de psychologie en de andere wetenschappen". 1969
39.Correspondentie met M. D. Pugh betreffende een internship in Nijmegen. Met
bijlagen. 1966-1968
40.Hoofdstuk "Psychoanalyse en Sociologie". Met aantekeningen. z.j.
41.Notulen van besprekingen van de afdeling Cultuur- en godsdienstpsychologie aan
de Radboud Universiteit. Met aantekeningen. Met bijlagen. 1967-1969
42.Stukken betreffende beschikbaarstelling van collegezalen voor A-faculteiten van de
Radboud Universiteit. 1969
43.Hoofdstukken met aantekeningen "Methodologische problemen" en "De
verhouding tussen mens en natuur". Met bijlagen. Met aantekeningen. z.j.
44.Verhandeling "Engelen, mytische werkelijkheid". z.j.
45.Stukken betreffende "Cultuurpsychologie". Met bijlagen. 1969
46.Handgeschreven aantekeningen over "Cultuurbeleid", naar aanleiding van gesprek
met [Koning]. z.j.
47.Stukken betreffende seminar "Algemene Methodologie". Met aantekeningen. z.j.
48.Enquête over "Een meetinstrument voor godsdienstige waarden en vervreemding".
z.j.
49.Stukken betreffende werkcolleges "Themata". Met aantekeningen. 1966-1969
50.Stukken betreffende tentamens Cultuurpsychologie. Met aantekeningen. 1968
51.Literatuurlijsten voor Cultuur- en Godsdienstpsychologie. Met aantekeningen. Met
bijlagen. 1967
52.Doorslagen van uitgaande post. Met aantekeningen. 1965-1966
53.Correspondentie betreffende S. Subramaniam. Op datum geordend. 1968
54.Lijst met namen en adressen van ontvangers van "Oosterse Renaissance". z.j.
55.Handgeschreven dankbriefje van A. A. A. Terruwe. z.j.
56.Dankbriefje van J. J. G. Prick. 1970
57.Dankbetuigingen naar aanleiding van ontvangst memoria. 1970
58.Correspondentie met J. M. M. van der Pluym betreffende de dood van Fortmann.
1970
59.Correspondentie na het overlijden van Fortmann. 1970
60.Drie "In memorium" stukken. Met aantekeningen. 1970
61.Stukken betreffende geschreven stukken en geleverde diensten. 1968-1969
62.In- en uitgaande post. 1969-1970
63.Tentamens en hun uitwerking voor Cultuur- en Godsdienstpsychologie. Met bijlage.
1968
64.Verzoeken in briefvorm. Met aantekeningen. 1969
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65.Kopieën van de voorkant, inleiding en beschrijving van "The Marriage of Heaven
and Hell" van William Blake. z.j.

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 5/5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

