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Ten Geleide

Han Fortmann Centrum (1957-2011)
Het Han Fortmann Centrum (HFC) werd in november 1979 opgericht door Myriam Schretlen-Wubbe en Wil VendrikTwaalfhoven, die een plaats wilden creëren om de visies van Fortmann een vervolg te geven. De Nijmeegse hoogleraar
Cultuur- en Godsdienstpsychologie H.M.M. Fortmann (1912-1970) bestudeerde de ‘bruggen’ tussen wereld- en
mensvisies in verschillende godsdiensten. Het centrum omschreef zichzelf in 1979 als “centrum voor menselijke en
religieuze bewustwording en groei in christelijk perspectief”. Het was zo een initiatief van katholieke leken die in Han
Fortmann een levensgids hadden gevonden en anderen de weg naar hem wilden wijzen. Het overkoepelend thema van
Fortmanns gedachtegoed is de aandacht voor de samenhang tussen lichaam en geest. Centraal daarbij staat het begrip
bewustwording.
Bewustzijn is bij Fortmann de kracht die ieder mens met zichzelf en met de wereld verbindt. Die verbinding is niet alleen
gericht op het individu, maar juist ook op de verhouding tussen mensen onderling en op de betrokkenheid bij de
maatschappij. Het HFC wil via velerlei methodes en invalshoeken heel de mens benaderen. In de mens- en
gedragswetenschappen, zowel als in de mystieke en spirituele tradities van het christendom en daarbuiten, is een schat
van materiaal voorhanden waarop het HFC zich probeert te oriënteren. Het HFC is een poging om vanuit een bestaande
institutie (Katholieke Universiteit Nijmegen, later Radboud Universiteit Nijmegen) creatief met de cultuurcrisis en de
geestelijke nood die daaruit voortkomt om te gaan. De Stichting Han Fortmann Centrum stelt zich ten doel: 1. het
instandhouden van het Han Fortmann Centrum, dat beoogt het bevorderen van persoonlijke groei en bewust zijn, in het
persoonlijk en maatschappelijk leven. Daarbij baseert zij zich op wijsheidtradities uit de hele wereld. 2. het organiseren
van cursussen, trainingen, lezingen, open meditatiebijeenkomsten en andere activiteiten. 3.het ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek naar de in sub 2 bedoelde activiteiten. 4.het in al haar activiteiten streven naar aandacht,
betrokkenheid en duurzaamheid.
Bij de uitvoering van haar taak wordt de Stichting bijgestaan door het Stichtingsbestuur. Voor de meer inhoudelijke kant
van haar taak is er een Begeleidingscommissie. De uitvoering en de samenstelling van het programma van de Stichting
wordt tenslotte verzorgd door de Staf.
De Stichting streeft naar een nauwe samenwerking met de Katholieke Universiteit, later Radboud Universiteit en de
Studentenkerk te Nijmegen. Er zijn onder andere regelmatig vergaderingen van de staf van het HFC en het pastorale
team van de studentenkerk. Waar de studentenkerk zichzelf vooral als een stukje ‘kerk’ ziet, waarin de liturgie en de
joods-christelijke traditie een grote rol spelen, ziet het HFC zichzelf als een centrum van spiritualiteit waarin behalve
vanuit de theologie mede vanuit de gedragswetenschappen gewerkt wordt aan bewustwording en spirituele groei. Om op
het terrein waarop het HFC zich begeeft nauwkeurig omschreven onderzoek te kunnen doen wordt gewerkt aan
intensivering van de contacten tussen het HFC en de Universiteit, met name in de vakgebieden van cultuur- en
godsdienstpsychologie en medische psychologie. Die contacten zijn op het niveau van het Stichtingsbestuur en de
Begeleidingscommissie volop aanwezig.
In september 1993 verhuisde het HFC van de Stijn Buysstraat 11a naar Huis Oud Heyendael op de campus. Toen de
subsidiekraan voor het HFC geleidelijk werd dichtgedraaid, kon het HFC de personeelslasten niet langer dragen en
slonken de financiële reserves. In 2006 vond er daarom een reorganisatie plaats, waarbij met alle medewerkers
ontslagregelingen werden getroffen en waarbij een bestuurswisseling plaatsvond. Dankzij een aantal substantiële
donaties zag de financiële positie van de Stichting er eind 2007 weer gezond uit. Op 1 september 2008 werd het Han
Fortmann Centrum voor Mindfulness opgericht. Het HFC maakte zo een ‘omslag’ van Centrum voor balans en bezieling
in leven, leren en werken naar een centrum voor Mindfulness. (Fortmann pleitte al voor een systematische training in het
waarnemen van wat zich in het hier en nu aan ons aandient. Hij wees er nadrukkelijk op dat goed waarnemen moeilijker
is dan wij vermoeden. Want zuiver waarnemen wordt belemmerd door onze preoccupatie met ervaringen uit het verleden
en door onze hoop of vrees voor de toekomst. Zo wordt het beeld van het heden vertekend en dringt het heden alleen
onvolledig of vervormd tot ons door.) Het 30-jarige bestaan van het HFC werd gevierd door de officiële opening van het
HFC voor Mindfulness. In 2011 werd de aan de universiteit gelieerde stichting opgeheven om vervolgens als nieuwe
onafhankelijke stichting met dezelfde naam door te gaan op de Groesbeekseweg 428.
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1.Stukken over Huis Oud-Heyendael. 1993, z.j.
2.Schetsen van werkzaamheden aan Huis Oud-Heyendael van Maria Adriaens.
1993-1994
3-10.Stukken betreffende H.M.M. Fortmann. 1957, 1969-1971, 1979, z.j.
Bevat 8 stukken
3.Overzicht van publicaties van H. M. M. Fortmann. z.j.
4.Stukken naar aanleiding van het overlijden van H.M.M. Fortmann. 1970-1971
5.Rede gehouden door W.J. Berger tijdens de academische rouwzitting bij het
overlijden van H.M.M. Fortmann op 9 april. 1970
6.Artikel "Han Fortmann: Pleidooi voor een menselijk geloof" van F. Haarsma in #de
Tijd#. 1979
7.Rede "Aan de mens nabij: over de situatie der godsdienstpsychologie en haar
reden van bestaan" gehouden door Han Fortmann bij de aanvaarding van het ambt
van buitengewoon hoogleraar in de psychologie der cultuur, op 1 maart te
Nijmegen. 1957
8.Bundel #4 Pow-wows# met 4 voordrachten van H.M.M. Fortmann. 1941, 1997
9.Negatief van een pasfoto van H.M.M. Fortmann. [1969]
10.Bundel #Honderdvijftig jaar oosterse renaissance: zes cultuurkritische meditaties#
door [H.M.M. Fortmann]. 1970
11-41.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen. Met als bijlagen onder
andere de notulen van de begeleidingscommissie. 1979-2011
Bevat 31 stukken
11.1979-1980
12.1981
13.1982
14.1983
15.1984
16.1985
17.1986
18.1987
19.1988
20.1989
21.1990
22.1991
23.1992
24.1993
25.1994
26.1995
27.1996
28.1997
29.1998
30.1999
31.2000
32.2001
33.2002
34.2003
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35.2004
36.2005
37.2006
38.2007
39.2008
40.2009
41.2010-2011
42.Bestuursstukken. 2002-2004
43.Stichtingsactes van de Stichting "Han Fortmann Centrum (HFC)" en de "Stichting
tot steun aan het Han Fortmann Centrum". Met bijlage. 1979
44.Beleids- en bedrijfsplan HFC 2008-2011: "Han Fortmann Centrum voor
Mindfulness". 2007
45.Mailcorrespondentie betreffende mindfulness trainingen voor UMC St. Radboud.
2008
46.Brief van W. Yang, namens een groep verontruste docenten, aan het HFC. Met
bijlage. 2008
47.Knipselplakboek voornamelijk houdende aankondigingen van activiteiten.
1994-1996
48-59.Nieuwsbrieven geordend op datum. 1996-1998, 2002-2006
Bevat 12 stukken
48.Juli. 1996
49.Maart. 1997
50.Januari. 1998
51.Juni 1998 en Pasen 1999. 1998-1999
52.November. 2002
53.Maart. 2003
54.Juli. 2003
55.Juni. 2004
56.December. 2004
57.Juni. 2005
58.December. 2005
59.Juli. 2006
60.Correspondentie van het bestuur met diverse personen en instellingen. Met
bijlagen. 1993-1995
61.Diverse offertes. 1993-1994
62.Huurovereenkomsten. 1993-1994
63.Beleidsnotitie "Het Han Fortmann Centrum en de Nabije Toekomst". 1982
64.Correspondentie van het bestuur met diverse personen en instellingen. Alfabetisch
geordend. 1979-1994
65.Stukken betreffende de verhuizing naar Oud-Heyendael in 1993. 1991-1994
66.Begrotingen. 1995-2001
67.Financiële overzichten en jaarverslagen. 1995, 1997-2002
68.Stukken betreffende de Stichting Reinier Post. 1990-1992,1995, 1997-1998
69.Stukken betreffende een boekenonderzoek van de belastingdienst. 1993
70.Correspondentie met de Stichting Grote Berg. 1988-1989, 1991-1994
71.Stukken betreffende de oprichting van de "Stichting tot steun aan het Han
Fortmann Centrum" door J.H.J. Woolthuis. 1988, 1991, 1996
72.Arbeidsovereenkomsten. Met bijlagen. 1984, 1986, 1993-1995, 1997, 2000
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73.Stukken betreffende de honorering van de cursusgevers. 1985, 1992, 1996,
2000-2001
74.Stukken betreffende de banenpoolplaats voor een conciërge via Stichting Uitzicht.
1993
75.Stukken betreffende de inboedelverzekering. 1993
76.Functieomschrijving van de inhoudelijk en zakelijk directeur. z.j.
77.Reactie [van het bestuur] van het HFC op de nota "Katholieke Universiteit, meer dan
een naam (de identiteit in relatie tot de grondslag)" van het college van bestuur van
de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). 1985
78.Correspondentie met de Stichting Sormanifonds. 1989-1992
79.Huishoudelijke reglementen. 1997, 2000
80.Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1980-1981,
1994-1995
82.Beleidsplan Han Fortmann Centrum 2001-2003. Met bijlage. 2000
83.Eindrapportage betreffende de door de Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds
mogelijk gemaakte werkzaamheden van de junior-stafmedewerker. Met bijlagen.
1994, 1996
85-112.Brochures met cursusaanbod geordend op jaar. 1980-1997, 1999-2008
Bevat 28 stukken
85.1980
86.1981
87.1982
88.1983
89.1984
90.1985
91.1986
92.1987
93.1988
94.1989
95.1990
96.1991
97.1992
98.1993
99.1994
100.1995
101.1996
102.1997
103.1999
104.2000
105.2001
106.2002
107.2003
108.2004
109.2005
110.2006
111.2007
112.2008-2009
113.Diverse folders. 1992, 1999, 2003-2005, 2009, 2011, z.j.
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114.Correspondentie met donateurs. Met adressenlijsten van congregaties en
particulieren. 1980, 1983-1996, 2000
115-120.Stukken betreffende de werkzaamheden van J.P.H. Donders bij het Projekt
"Symbolen en ervaringen". 1990-1992
Bevat 6 stukken
115.Planning van de vervangende dienstplicht van Peter Donders met aantekeningen bij
literatuuronderzoek over de symboliek van de zon. 1990
116.Aanvraag bij het Sormanifonds. 1990
117.Aantekeningen bij stafvergaderingen. Met bijlagen. 1990-1992
118.Stukken betreffende het ontwerpen van de folder "Praktisch omgaan met
symbolen". 1990
119.Correspondentie met scholen MBO en HBO waar godsdienstonderwijs wordt
gegeven. Met lijst van scholen. 1990
120.Stukken betreffende de Studiegroep Waarderingsonderzoek in het psychologisch
laboratorium te Nijmegen. 1990-1991
121-126.Stukken betreffende het Symposion over Spiritualiteit op 13 oktober ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan. 1986, 1990-1991
Bevat 6 stukken
121.Adressenlijsten van te benaderen instellingen, tijdschriften en personen. Met
bijlagen. 1986, 1990
122.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen. 1990-1991
123.Berekening van de kosten naar aanleiding van de begroting. Met begroting. 1990
124.Stukken betreffende de planning en de evaluatie. 1990-1991
125.Overzicht betreffende de verspreiding van teksten over spiritualiteit. 1991
126.Lijst van gepleegde telefoontjes buiten en in Nijmegen en een overzicht van overige
kosten. 1990
127.Stukken betreffende de relatie tussen het HFC en de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Met bijlagen. 1994
128.Verslag door R. van Loon van de van 11 tot 13 augustus gehouden workshop "De
symboliek van de grot in de westerse traditie". 1986
129.Werkstuk "Symbolen als middel tot zin" van R. van Loon ter afsluiting van de
cursus "Zingeving en religie". 1989
130.Werkstuk "De symboliek van de boom: verslag van een workshop" door J.P.H.
Donders. 1988
131.Werkstuk "In een ander licht...Zingeving en Symboliek" door J.P.H. Donders. Met
bijlage. 1991
132.Brochure "Dimensies van Bewustzijn". Met bijlagen. 1991
133.Stukken betreffende de verbouwing van Huis Oud-Heyendael. 1914, 1917,
1992-1993
134.Verslagen van vergaderingen van de Bouwcommissie Oud Heyendael. Met bijlagen.
1991-1993
135.Koker met bouwtekeningen voor Huis Oud Heyendael. 1992
136.Syllabus behorend bij het college Religie en Psychopathologie door W.J. Berger.
1981-1982
137.Eindwerkstuk voor de Experimentele Pastorale Opleiding te Tilburg "Aandacht voor
Ervaring en Geloof: een mystagogisch model" door Th. Gallé. 1988
138.Doktoraalscriptie in de Sociale Psychologie "Over de mogelijke Betekenis van
Sakramenten voor Begeleiding in Groepstherapie" door Th. Gallé. 1980
139."Terug naar Han Fortmann": subsidieaanvraag voor het project "Heroriëntatie Han
Fortmann Centrum". 2003
140.Imago-onderzoek "Hoe breng je balans en bezieling in leven, studie en werk?" door
M. Middelhof. 1998
141.Receptieboek van de presentatiedag op 3 november. 1979
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142.Doctoraalscriptie cultuur- en godsdienstpsychologie "Bomen zijn werkelijk: een
onderzoek naar de persoonlijke betekenis van symboliek" door J.P.H. Donders.
1989
144-156.Lezingen gehouden op het HFC. 1980, 1983-1986, 1988, 1997-1998
Bevat 13 stukken
144.Lezing "Samen op weg: wat staat ons voor ogen?" voor het Brabants Vrouwengilde
op 13 maart door W. (onleesbaar). 1980
145.Lezing "Menswording in relaties" op advent door W. Vendrik-Twaalfhoven 1980
146.Lezing "Levenskracht en de waarde van de sociaal marginale mens" op 19
september door I. Rosier. 1983
147.Lezing "Hoe meer aktie, hoe noodzakelijker meditatie" op 21 september door A. van
den Brug-Rölling. Met bijlage. 1983
148.Lezing "Feminisme en spiritualiteit" op 28 oktober door H. van Buuren. 1983
149.Lezing over feminisme, spiritualiteit en maatschappelijke stellingname gehouden
op 18 mei door H. van Buuren. Met bijlage. 1984
150.Lezing "Watervrouwtijdperk" op 18 mei door H. van Buuren. 1984
151.Lezing "Macht, subject, spiritualiteit" gehouden in maart door [Beegel]. 1985
152.Stukken betreffende 8 lezingen over Augustinus. Met bijlage. 1986
153.Lezing "Ervaringen rondom Jezus van Nazareth" op 17 maart door A. Willems. Met
bijlage. 1988
154.Lezing "Christelijke meditaties" op 26 september door D.L. Freeman. 1977
155.Lezing "De rijke traditie van de alchemie in de westerse cultuur" op 20 februari door
H.M.E. de Jong. 1998
156.Lezing "Kennismaking met C.G. Jung" op 20 maart door M. Timmer. 1998
157-172.Jaarrekeningen HFC en Stichting tot steun HFC. Geordend op jaar. 1979-1982,
1994-2006
Bevat 16 stukken
157.1979-1980
158.1981
159.1982
160.1994. Met bijlage. 1994
161.1995
162.1996
163.1997
164.1998
165.1999
166.2000
167.2001
168.2002
169.2003
170.2004
171.2005
172.2006
173-183.Jaarverslagen. 1979-1980, 1982-1985, 1997-1998, 2000, 2002-2003, 2008
Bevat 11 stukken
173.1979
174.1980
175.1982
176.1983
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177.1984-1985
178.1997
179.1998
180.2000
181.2002
182.2003
183.2008
184.Rouwkaartje en misboekje van de uitvaartdienst van N. Hogema. 2009
185.Stukken betreffende het project "Anima Mundi". 1999-2001
186.Correspondentie met F. Veldman, haptonoom. 1996
187.Stukken betreffende de oprichting van het HFC. 1979
188-197.Verslagen van vergaderingen van de begeleidingscommissie. Met bijlagen.
1979-1986, 2005-2006
Bevat 10 stukken
188.1979
189.1980
190.1981
191.1982
192.1983
193.1984
194.1985
195.1986
196.2005
197.2006
198.Reglementen van de begeleidingscommissie en van de staf- en andere
medewerkers. 1980
199.Verslag van [het bestuur] "Het Han Fortmann Centrum op weg naar de 90-tiger
jaren: verslag over de jaren 1986 en 1987". [1988]
200.Brochure "Presentatie Han Fortmann Centrum". 1979
201.Bouwplan van Swinkels Passchier architekten en ingenieurs voor de nieuwbouw
HFC aan de Laan van Scheut te Nijmegen. Met bijlagen. 1989, 1992
202.Stukken betreffende de medewerkersdagen voor de cursusbegeleiders. Met namenen adressenlijsten. 1981-2002, 2005-2009
203.Huurcontract van het HFC op de Stijn Buysstraat 11A. Met bijlage. 1979
204.Verslagen van het docentenoverleg. 2006
205.Artikel "De drijfveren van Mathilde Lub: Ik heb een grenzeloos vertrouwen in wie ik
ben" van C. Boland uit #Vox#. Met bijlagen. 2002
206.Stukken betreffende het afscheid van Nol Hogema van het HFC. 2002
207.Stukken betreffende de vergunning voor stortings- en acceptgirokaarten bij de
postgiro. 1980-1981
208.Correspondentie met de Nederlands Credietbank N.V.. Met bijlage. 1980-1981
209.Aanvraagformulier Koningin Juliana Fonds. Met bijlagen. 1982
210.Arbeidscontracten van A. Hogema, N. van Lier en Th. Gallé. Met bijlagen.
1980-1982, 1993-1994
211.Taxatierapport van C. Bastings voor verzekering van kunstwerken van M. van der
Horst. Met bijlagen. 1994
212-219.Stukken betreffende de Stichting tot Steun aan het HFC. 1984, 1987, 1991-1993
Bevat 8 stukken
212.Stukken betreffende de huisvesting en de inventaris. Met bijlage. 1991, 1993
Pagina 8/9

Archief Stichting Han Fortmann Centrum
213.Brieven voor fondswerving. 1992-1993
214.Conceptbrieven en -brochure. 1991-1992
215.Documentatie over het HFC. Met bijlage. 1984, 1987, 1991
216.Verslagen van bestuursvergaderingen. 2001-2003
217.Overzichten van de fondswerving. 1992-1993
218.Stukken betreffende het Comité van Aanbeveling. 1992-1993
219.Correspondentie houdende schenkingen en afwijzigingen. 1992-1993
220.Stukken betreffende de opleiding Spiritualiteit en Beroep. Met bijlagen. 1992-2002
221.Bouwtekeningen van Oud Heyendael-nieuwbouw van Swinkels Passchier
architekten en ingenieurs. Met bijlage. 1989, z.j.
222.Verslag "Indrukken evaluatie HFC cursussen voorjaar 2001" van B. Hermans. 2001
223.Financiële correspondentie. Met bijlagen. 1992-1995
224.Correspondentie van J.P.H. Donders met diverse personen en instellingen. Met
bijlagen. 1992-1993
225.Lezing "Bewustzijn en heelkunde" gehouden op 24 oktober door M. Vrancken. Met
bijlage. 1991
226.Lezing "Het kosmisch bewustzijn: Over de ontwikkeling van het
bewustzijn/bewustworden in de Oosterse traditie" gehouden op 3 oktober door D.
Tholens. Met bijlage. 1991
227.Stukken betreffende de workshop "In een ander licht". Met bijlagen. 1990-1991
228.Bundel van lezingen gehouden ter gelegenheid van de verhuizing van het HFC naar
Oud Heyendael "Spiritualiteit: zeven inleidingen". 1994
229.Dia's van een [cursusbegeleidersdag] op 5 september. Met foto's van de Stijn
Buysstraat 11A. 1987, z.j.
230.Stukken betreffende de beleidsnota HFC. 2000
232.Correspondentie van het bestuur met diverse instellingen. 2002-2003
233.Maandag-agenda januari. 1998
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