
Vrienden van

               Titus Brandsma
November 2018

Pater Fernando, geboren in Madrid en in-
getreden bij de Karmelieten in 1981. Hij 
studeerde filosofie en theologie in Madrid, 
Sevilla en Dublin. Hij legde zijn plechtige 
geloften af in 1987 en werd priester gewijd 
in 1989. Verscheidene jaren was hij verbon-
den aan de universiteiten van Madrid en 
Rome, tot hij in 2007 werd gekozen tot Prior  
Generaal.

Mijn ‘vriendschap’ met Titus Brandsma
Ik hoorde voor het eerst over Titus Brands-
ma tijdens mijn noviciaat in Spanje, jaren 

geleden. Mijn novicenmeester sprak over deze karme-
liet die omgekomen was in een concentratiekamp. Hij 
maakte ons duidelijk dat Titus Brandsma hoogleraar was 
en daarbij ook een goede journalist. Wij waren als jonge 
novicen onder de indruk van deze man: een karmeliet 
die in onze tijd een held geweest was, niet iemand van 
lang geleden, ergens in de verre middeleeuwen!
Enige jaren later studeerden wij in Sevilla. We waren 
 jong, levenslustig en rebels, en van tijd tot tijd behoor- 
lijk onuitstaanbaar voor hen die verantwoordelijk wa-
ren voor onze vorming. Als jonge religieuzen stelden we  
alles ter discussie en klaagden over de strenge obser-
vantie, de traditie en de normen. Ik realiseer me nu  
hoeveel geduld onze begeleiders met ons hadden. Op 
een avond, in de herfst van 1985, werden we bij de  
Provinciaal geroepen. We dachten dat de maat vol was 
en dat wij weggestuurd zouden worden. Maar nee. Tot 
onze grote verrassing hoorden we dat Titus Brandsma, 
onze karmelietbroeder, zalig verklaard zou worden. 
De provinciaal wilde dat wij hiervoor naar Rome zou-
den gaan om dit mee te maken. Hij beschouwde deze 
zaligverklaring als een belangrijke en historische  
gebeurtenis. We waren opgetogen. 
Per bus reisden we naar Rome, een lange rit van twee 
dagen! We kwamen aan precies op het moment dat er 

een grote processie met kaarslicht vertrok uit de karme-
lietenkerk ‘Santa Maria de Traspontina’ op weg naar het 
Vaticaan. Honderden Karmelieten, broeders en zusters 
met pij en witte mantel, lekenkarmelieten uit alle delen 
van de wereld, een paar bisschoppen en alle soorten 
van de karmelfauna die je maar kon bedenken. We  
zagen hoe belangrijk Titus was voor de hele karmel-
familie. Zo veel verschillende culturen, met heel ver-
scheidene gevoeligheden en stijlen, en toch, deze 
zaligverklaring van Titus was voor iedereen belangrijk 
en reden tot grote vreugde.
Toen we daarna in Sevilla terugkwamen, was de crisis 
over en de atmosfeer in het huis veranderd. Misschien 
overdreven, maar zonder te liegen kan ik zeggen dat  
Titus onze roeping gered heeft. Sindsdien heb ik zoveel 
mogelijk geprobeerd alles van en over Titus te lezen. Ik 
heb zelfs nog gedacht om vanwege hem Nederlands te 
leren. Maar dat is er natuurlijk niet van gekomen.
Tijdens het generaal kapittel van 2007 ben ik gekozen 
tot Prior Generaal. Steeds weer bij mijn vele reizen over 
de hele wereld heb ik gezien en ervaren hoe populair 
en geliefd Titus is in de wereld van de Karmel. Ik heb de 
eer gehad bibliotheken, tijdschriften, culturele centra en 
wat niet al met zijn naam en ter ere van hem te mogen 
openen en inzegenen. Op alle vijf continenten heb ik in 
vele kapellen en kerken zijn beeltenis mogen zegenen.
De biografie van Titus Brandsma is veelzijdig en gelaagd. 
Ik vind het fascinerend me te verdiepen in zijn leven. Zijn 
enthousiasme was en is nog steeds aanstekelijk. Zijn 
ethische houding tegenover het nazisme is heldhaftig. 
Zijn diepe menselijkheid, mededogen, barmhartigheid 
en respect is ook nu nog werkelijk ontroerend. Zijn  
geloof en spiritualiteit waren oprecht, authentiek en 
betrokken. Titus Brandsma is voor ons in de 21ste eeuw 
met zijn leven en zijn getuigenis een groot voorbeeld en 
een teken van hoop.

Fernando Millàn Romeral

Fernando Millàn Romeral, 
Prior Generaal van de Karmelorde
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Titus Brandsma verhuist augustus 1923 van Oss naar  
Nijmegen in verband met de nieuw opgerichte Univer- 
siteit. Hij huurt een paar kamers bij de familie Drinken-
burg, Spoorstraat 26 te Nijmegen. In 1927 verhuist hij naar 
de Kronenburgersingel en nog weer later naar het nieuw  
gebouwde klooster aan de Doddendaal.
Juffrouw Kersten was dienstmeisje bij de familie 
Drinkenburg. Zij zorgde voor de kamers van Titus 
Brandsma, voor de bediening en het bezoek dat hij 
kreeg. Ook later heeft ze hem nog meermalen gespro-
ken op de Kronenburgersingel en op de Doddendaal. 
Titus kwam ook verschillende keren bij haar ouders  
thuis.

Juffrouw Kersten
Titus was heel eenvoudig en gewoon, maar toch ging er 
iets van hem uit, als van een bijzondere man. Het leek of 
niets hem moeite kostte, alles ging vanzelf, spontaan en 
opgewekt. Vooral zijn echte eenvoud, naastenliefde en 
dankbaarheid voor de kleinste dingen waren bijzonder. 
Je kon met hem overal over praten, hij was altijd be- 
minnelijk. En dat voor een Fries! 
Er kwamen veel studenten bij hem. Eerstens de  
Karmelieten, jonge paters uit Oss of Boxmeer en zelfs uit 
Oldenzaal die ’s morgens met de trein kwamen en dan 
op zijn kamer overbleven. Soms wel 11 tegelijk! Ook 
veel lekenstudenten. Titus was altijd belangstellend en 
voorkomend, hij zei nooit: ‘Ik heb geen tijd’. … Hij had 
ontzettend veel toeloop van mensen. Op sommige  

dagen liet ik de deur maar op de knip, zodat ze er ge-
woon in konden komen.
Titus hielp altijd iedereen, had voor iedereen tijd. Als 
iemand een betrekking moest hebben, schreef hij 
brieven, of hij ging zelf mee. Zo voor een tuinman is hij 
mee geweest naar Heesch en Lent. Mijn beide broers 
hebben hun betrekking aan hem te danken. Ik zei wel 
eens dat hij het te druk had. Maar hij zei: ‘Laat hem maar 
even boven komen. Het kan altijd iemand zijn die mij 
werkelijk nodig heeft.’ Als ik zei dat hij te veel weggaf 
dan zei hij: ‘Ik zal wel wat minder eten’.
Hij wilde graag streng de vasten onderhouden, maar 
dat mocht hij niet. Hij moest van zijn prior alles opeten 
wat ik hem bracht. Hij was met alles tevreden, hij had 
geen voorkeur. Alles vond hij heerlijk. Maar ik merkte 
wel dat hij veel hield van gekookte vis, misschien dat 
gebakken vis niet goed was voor zijn maag.
Temperament had hij wel, maar opvliegen deed hij 
niet. Als het nodig was werd hij wel kwaad, maar hij 
vergat zichzelf daarbij niet. Over hem heb ik nooit iets  
verkeerds gedacht. Tegen dames was hij heel gewoon, 
ook tegen mij. Maar hij zou nooit te vertrouwelijk 
worden. Preuts was hij ook niet. Iemand vond een keer 
dat de meisjes van de Ursulinen van Mater Dei teveel 
gedécolleteerd waren. Hij wilde dat pater Titus daar 
iets van zou zeggen. ‘Wel, ik heb er geen hinder van’, zei  
pater Titus. Het kwam er zo droog uit! 
Zeker werd hij door ieder zeer hoog geacht. Wij hebben 
altijd, vanaf het begin gezegd dat hij iets zeer bijzonders 
was. Het woord heilige hebben we niet gebruikt, maar 
zo iemand ontmoet men geen tweede keer.

Getuigenis
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In de aanloop naar de zaligverklaring van Titus Brandsma is  in de Nederlandse kranten een oproep gedaan naar  
getuigenissen van mensen die Titus Brandsma gekend hebben. Door veel mensen is daarop gereageerd, uit alle lagen van 
de bevolking. Daarom weten we van zijn doen en laten in het daagse leven, van uit zijn gevangenschap in Scheveningen, 
Amersfoort en Kleve, en natuurlijk ook uit Dachau. Al deze getuigenissen laten zien hoe mensen hem ervaren hebben.

Titus geknipt
Ons bestaan is vertakt met miljoenen wezens, 

in afhankelijkheid. 
Wij moeten niet aan de natuur voorbij gaan, 

alsof zij ons niets te zeggen heeft.
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De  St. Clemenskerk op Ameland, in 1878 gebouwd 
naar een ontwerp van Pierre Cuypers, ging in de vroege 
ochtend van 5 februari 2013 bijna geheel in vlammen 
op. De bij de Amelandse parochianen zo geliefde kerk 
werd echter herbouwd en in november 2017 opnieuw 
ingewijd. 
Voor de kleuren en aankleding van het interieur was de 
Friese kunstenaar Rudolph Algera aangezocht. Inspi-
ratie  voor de schilderingen op de zoldering, vloer en 
muren en voor de glas-in-loodramen vond hij in het 
Wad. Het strand, de heldere zeelucht, golven, vogels en 
dieren – heel de leefwereld en sfeer van het Wadden- 
eiland is terug te vinden in deze kerk, licht en inspire-
rend. De glas-in-loodramen, geplaatst door Hein van 
de Water uit Groningen, zijn in al hun eenvoud van 
een grote zeggingskracht.  Maria is te zien, engelen, de 
krachtige gestalte van de Amelander kardinaal de Jong 
en…Titus, heel verrassend in een dubbelraam met de 
Dwaze Moeders op de Plaza de Mayo in Buenos Aires. 
Titus kijkt ons aan, gehuld in zijn habijt en met een  
document in zijn hand. Is het de verantwoording die hij 
in de gevangenis schreef? 
De ganzenveren boven zijn hoofd symboliseren de 
persvrijheid waarvoor hij pal stond. Hij bezocht immers 
de redacties van de katholieke pers met de dringende 
boodschap van kardinaal de Jong om NSB propaganda 
te weigeren. Het zou hem uiteindelijk zijn leven kosten. 
De ganzenveren waaien over naar het raam rechts van 
hem, en zweven daar neer als de foto’s van de vermiste 
kinderen van de Dwaze Moeders, die elke donderdag 
op het plein staan, als een vraag en een aanklacht. Het 
dubbelraam in de St. Clemenskerk is een prachtige  
verbeelding van het besef, hoe actueel de boodschap 
en de inzet van Titus blijft.

Marika Meijer

Titus en de Dwaze Moeders

Titus Brandsma en de Dwaze Moeders Glas-in-
loodraam, Rudolph Algera St. Clemenskerk Ameland.

s  

Beeldje van Titus Brandsma te koop

Nadat het enige tijd uitverkocht is geweest, zijn er nu weer nieuwe beeldjes 
van Titus Brandsma te koop. Het beeldje is 23 cm. hoog, gemaakt van kunst-
hars en heeft een bronzen kleur. Het is te koop bij het Titus Brandsma Memorial 
(titusbrandsma@karmel.nl) à € 47,50, exclusief verzendkosten. 
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In opdracht van het generaal bestuur  van de Karmelieten werd deze zomer een intensieve kennismaking met Titus 
Brandsma georganiseerd voor de studenten van de orde. Gedurende veertien dagen kwamen ze bij elkaar, 36 jonge 
karmelieten uit 26 landen, alle kanten van de wereld, van Oost-Timor tot Peru, van Spanje tot Vietnam. Een hele week 
in Nijmegen, een dag in Mainz en nog vier dagen in de buurt van Dachau. 
Het veelzijdige leven van Titus Brandsma werd uitvoerig belicht: Titus als karmeliet, journalist, mysticus, weten- 
schapper, zijn liefde voor Maria en zijn uiteindelijk martelaarschap.  Er werd een bezoek gebracht aan Megen, Oss en 
Boxmeer en kamp Amersfoort. In Mainz werd naast Titus Brandsma ook zijn medebroeder Rafaël Tijhuis herdacht. Met 
het bezoek aan Kamp Dachau en de liefdevolle ontvangst door de Karmelitessen daar werden deze indrukwekkende 
en bewogen dagen afgesloten.  

In het spoor van Titus Brandsma

s   Met een plechtige eucharistieviering werd de bijeenkomst 
geopend. Voorgangers waren Benny Phang uit Indonesië, 
Raúl Maraví uit Peru, beide van het Generaal bestuur, en Jan 
Brouns Prior Provinciaal van de Nederlandse Karmel Provin-
cie.

s   In Boxmeer maakte Titus zijn noviciaat. Natuurlijk werd het 
Titus Brandsma archief bezocht. Om de voorwerpen te zien 
die Titus ook werkelijk gebruikt heeft kwam hij heel nabij. 

s   In Oss verzorgde de Titus Brandsma parochie een gastvrije 
ontvangst met lunch. Hartelijk dank!

s   De dag werd afgesloten in de mooie refter van Boxmeer.
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Kees Waaijman in gesprek met een 
aandachtig en betrokken gehoor.

s

   

In kamp Amersfoort kregen we 
een informatieve rondleiding. Juist 
de specifiek Nederlandse situatie 
van de bezetting kwam hier aan 
bod. Een goede aanvulling voor de 
buitenlandse studenten.

s

   

Ter afscheid van het convent van Nijmegen een groeps-
foto. Veel dank aan het convent voor de prachtige ver-
zorging, de boeiende inleidingen en de algehele betrok-
ken gastvrijheid. Het heeft de eerste week tot een groot 
succes gemaakt.

   

Kamp Dachau, herdenking bij barak 26.

Eucharistieviering samen met de karmelitessen.

s

s

s
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Een waardig eerbewijs ter herinnering!

Gedachtenis plaquette voor de Karmelieten in Dachau.

Tot voor een aantal jaren geleden hing in het museum van het concentratie- 
kamp Dachau een portret van Titus Brandsma. Maar na een renovatie was 

dat portret verdwenen. Ook was er niets om Titus Brandsma te gedenken 
in de aparte ruimte waar slachtoffers herdacht konden worden. Dat 

verzuim is nu goed gemaakt. En meer dan dat, want niet alleen Titus 
Brandsma wordt er nu herdacht, maar alle karmelieten die in Dachau 

geïnterneerd zijn geweest, zowel degenen die er gestorven zijn als zij 
die het overleefd hebben. 

Deze zomer is bij het bezoek aan kamp Dachau van de karmelieten uit alle 
delen van de wereld een herdenkingsplaquette onthuld door Fernando Millàn 

Romeral, Prior Generaal van de Orde. De plaquette is een ontwerp van Arie Trum. 
Tien Karmelieten zijn in Dachau geïnter-

neerd geweest, acht Polen en twee Nederlan- 
ders. Vijf zijn er gestorven, vijf hebben het over-

leefd. Alle namen staan nu vermeld met geboorte-
datum en datum van overlijden in Dachau of van hun 

bevrijding in 1945. Titus Brandsma en Hilarius Januszewski 
zijn op de plaquette met hun portret afgebeeld omdat zij beide zijn zalig 
verklaard. Zo worden nu alle Karmelieten gezamenlijk herdacht. En dat is 
terecht, want uit het verslag van Rafaël Tijhuis over zijn jaren in Dachau 
blijkt hoezeer de Poolse broeders Titus steeds ondersteunden en hoe zij 
elkaar steeds bij stonden waar dat maar mogelijk was. 
Rafaël Tijhuis schrijft: 

Het gebeurt dikwijls dat Titus van vermoeidheid bijna niet meer kan gaan 
of staan, en dan nemen, Hilarius Januszewski, prior van Krakow en Alber-
tus Urbanski, twee Poolse karmelieten die ook op de Liebhof werken, hem 
in hun midden en ondersteunen hem op de terugweg naar het kamp. Zij 
hebben veel goeds gedaan voor Titus om zijn lijden te verlichten. 

En later schrijft hij:
Vier dagen ligt hij (Titus, HB) hier langzaam te sterven. Een enkele keer ziet 
hij aan zijn ziekbed zijn Poolse medebroeder Januszewski, die ook ziek in 
dezelfde barak is opgenomen.

Hilarius Januszewski, prior van het klooster in Krakow bood aan om 
de plaats in te nemen van een oude medebroeder als deze gearres- 
teerd wordt september 1941. In Februari 1945, als er een typhus- 
epidemie uitbreekt in het kamp, biedt Januszewski zich wederom aan, 
samen met 32 andere priesters, om deze zieken te verzorgen in een apar-
te barak. Hilarius Januszewski komt er niet meer levend uit. Reeds 21  
dagen later sterft hij op 25 maart, een maand voor de bevrijding van het 
kamp. Hilarius Januszewski wordt op 13 juni 1999 door Paus Johannes 
Paulus samen met 107 andere Poolse martelaren van de Nazi-vervolging, 
zalig verklaard.



Vrienden van Titus Brandsma

Uit de oude Tituskapel

Uit de oude Titus Brandsma Kapel in de Doddendaal 
zijn bij de opheffing als kapel de altaartreden en de 
altaarsteen verwijderd en opgeslagen. Deze treden 
zijn van Belgisch hardsteen. De Nijmeegse kunstenares  
Mariet Horstink is met het materiaal aan het werk gegaan. 
Een paar jaar geleden heeft zij beeld het Laatste Avond-
maal gemaakt. Dat is geplaatst bij het sacramentsaltaar. 
Van de resterende steen zijn nu twee wachters gemaakt. 
Maar de altaarsteen, een zacht wit kalksteen lag er nog.  
Daarmee is zij aan het werk gegaan en toen ontdekte  
ze dit.

Een heilige steen
Een groot zwaar vuil blok Euville kalksteen met vier rare 
pinnen op vier hoeken, met vage Latijnse letters en het 
nodige cement erop. Eerst de steen maar eens bekijken 
en de pinnen eraf slaan. Al tastend kan ik beter bekijken 
wat ik met een blok kan doen. Door de klappen die ik op 
de steen gaf viel er een plaat uit de zijkant. Daarachter 
was een ruimte waarin een gesloten loden koker stond. 
Toen wist ik meteen dat er iets met de steen was, het 
was ook voelbaar. Voorzichtig ben ik verder gegaan, 
heb de camera erbij gehaald om alles vast te leggen. 
Bij het schoonvegen van de steen werd achter de koker 

een vierkant plaatje zichtbaar, geplakt in cement, dat 
los liet. Er achter was een kleine vierkante ruimte uit- 
geboord, waarin as lag. Ik heb een schoon glas gehaald, 
heb al de as erin gedaan en afgedekt met katoen. Nou 
zeg. Ik wilde met een nieuwe  steen beginnen, en nu dit. 
Naar huis gefietst met de koker en de as. 
Twee dagen later hielp mijn maatje in Oosterbeek om 
voorzichtig de koker open te zagen, en we vonden 
documenten met een rood zegel. Ik heb goede foto’s  
gemaakt en toen ben ik de steen gaan bewerken, waarin 
een paar rare diepe gaten waren gekomen. En ik verloor 
daardoor een groot stuk van het mooie blok kalksteen. 
Maar kijken of ik nog een engel kon maken. Iedere keer 
zat de steen me tegen, zij was broos, er kwamen spon-
taan scheuren,  tenslotte vloog er een grote brok af. Er 
fijn in hakken was al gauw niet meer mogelijk. Alleen 
nog slijpen. De engel van Barlach ( met het gezicht van 
Käthe Kollwitz ) werd een inspiratie voor me en het lukte 
nog twee voeten aan te geven.  Omdat ik stukken steen 
kon redden door lijm te gebruiken, was ik genoodzaakt 
die met witkalk bestrijken.  
Dat was een hele reis, in 2015-2016. Tenslotte heb ik de 
foto’s  laten zien en de koker en as over gedragen aan 
het Titus Brandsma Memorial.

Voor alles is nu een mooie vitrine  
gemaakt, met de wachters er- 
naast. Van de altaarsteen heeft de 
kunstenaar een engel gemaakt. 
Deze staat in de doopkapel. Alles 
uit de oude Tituskapel heeft nu 
een waardige plaats gekregen 
in de Titus Brandsma Gedachte- 
niskerk.

    
    

Mariet Horstink
beeldhouwer.



Op 11 september is Constant Dölle overleden, op de 
leeftijd van 102 jaar. Constant is de laatste die Titus 
Brandsma nog gekend heeft. Titus was voor hem een 
groot voorbeeld. Hij heeft zich tot op hoge leeftijd  
ingezet om de geestelijke erfenis van Titus Brandsma 
door te geven. Tot op hoge leeftijd trok hij door het 
land om lezingen over hem te geven. Ook schreef hij, 
‘De weg van Titus Brandsma, een spirituele biografie. 
Dit alles ondanks zijn toenemende blindheid.
Hij zegt over Titus: 
“Wat me sterk aanspreekt, is dat God voor Titus geen 
heerser is, maar een hand waarin je rust. Dat is de vrouwe- 
lijke kant van God. Alles komt voort uit Zijn hand en 
blijft erin rusten. Daarop vertrouwen gaat ons mense- 
lijk vertrouwen te boven. We hebben hier te maken met 
een bovenmenselijk vertrouwen dat diepe rust geeft. 
Zo maakte Titus zich niet druk om de voortgang van 
zijn werkzaamheden toen hij gevangen was. Hij leefde 
in en van die rust, van puur geloof. (-) Vanuit de ervaring 
dat veel in het leven anders gaat dan je zelf denkt en 
verwacht, kon Titus loslaten. Daarbij gesteund door het 
‘weten’, het vertrouwen dat alles rust in Gods hand. In 
die zin is Titus een heilige; een heilige is de mens die de 
wereld bekijkt met meer dan zijn lichamelijke ogen, met 
ándere ogen... Heer, geef mij nieuwe ogen!”

Vrienden zoeken vrienden
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Titus Brandsma leeft!
Veel mensen voelen zich door hem geïnspireerd, 
omdat zijn gedachtengoed waardevol en tijdloos 
is. Ze zien Titus als een dierbare vriend en willen dat 
gedachtegoed doorgeven. 

Ook u kunt zich aansluiten bij de
Vrienden van Titus Brandsma
•	 door	een	gift,	eenmalig	of	periodiek,
•	 door	een	nalatenschap:	erfenis	of	legaat,
•	 door	een	machtiging	voor	een	periodieke	gift.

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting door onze 
ANBI-status. 
Het formulier kunt u vinden op onze website. Ga naar 
titusbrandsmamemorial.nl/vrienden

Wordt u ook een Vriend van
Titus Brandsma? Van harte welkom!
U wordt reeds Vriend voor € 10,- per jaar. Vrien-
den van Titus Brandsma ontvangen 2x per jaar de  
Tituskrant.  

Meld u aan:
•	 telefonisch:	024-3602421
•	 per	email:	titusbrandsmavrienden@karmel.nl
•	 per	post:	Stijn	Buysstraat	11,	6512	CJ	Nijmegen

Stichting Vrienden van Titus Brandsma
Bank: NL62 RABO 0135897491
 NL11 ABNA 0230007732 

Dank u wel!

Constant Dölle
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