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TITUS BRANDSMA VAN BINNEN UIT BELICHT
Dat heiligen ook in onze tijd nog populair kunnen zijn, en op zeer uiteenlopende
wijze tot de verbeelding spreken, blijkt uit de literatuur die recentelijk verschijnt
rondom Titus Brandsma (1881-1942). In 1985 werd deze Nederlandse karmeliet
zalig verklaard en nu is het wachten op zijn heiligverklaring, die volgens
welingelichte kringen op handen zou zijn. Aan alle voorwaarden lijkt te zijn
voldaan, want er is sprake van een fervente devotie die al lang niet meer beperkt
blijft tot Nederland, maar ook een stevige voet aan de grond heeft gekregen in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Indonesië en de Filippijnen.
Er zijn inmiddels ook verschillende – voor een heiligverklaring zo noodzakelijke wonderen gemeld die aan de tussenkomst van Titus worden toegeschreven. Brandsma
Parochies herinneren aan zijn werk als geestelijke, Brandsma Scholen aan zijn
inspanningen voor het katholiek onderwijs, het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen zet
zijn werk voort op het gebied van de spiritualiteitsgeschiedenis en de Titus Brandsma
Award is een internationale prijs voor moedige journalistiek. Op tal van manieren wordt
zodoende de veelzijdige en inspirerende persoonlijkheid van Brandsma herdacht: als
geestelijke, journalist, katholiek organisator, Fries voortrekker, wetenschapper en
verzetsheld.
Brandsma werd in 1881 op een boerderij bij Bolsward geboren in een zeer vroom gezin:
vijf van de zes kinderen zijn later ingetreden. Titus koos voor de orde der karmelieten,
aangetrokken door de combinatie van actief en contemplatief leven en de mystieke
traditie van deze orde. Na enkele studiejaren in Rome werd hij filosofieleraar in Oss. Hij
begon te schrijven in tal van bladen en werd hoofdredacteur van een plaatselijke krant.
Opvallend waren ook zijn inspanningen voor de verbreiding van het Fries. Als secretaris
van de mede door hem opgerichte Rooms Frysk Boun werkte hij mee aan het opzetten
van een schriftelijke cursus Fries, de verspreiding van katholieke publicaties in het Fries
en de bevordering van het onderwijs in het Fries in het algemeen. In 1938 zou hij een
voorname rol spelen bij de oprichting van de Fryske Akademy. In 1923 werd hij
benoemd tot hoogleraar aan de in dat jaar opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen.
Zijn leeropdracht was breed, hij doceerde o.a. geschiedenis van de wijsbegeerte,
wijsbegeerte van de geschiedenis en geschiedenis der mystiek. Hij was zeer begaan met
de katholieke identiteit van de instelling en door zijn onderwijs, onderzoek en publicaties,
alsmede de organisatie van tal van bijzondere evenementen, gaf hij concreet gestalte aan
deze identiteit. In het jaar 1932-1933 was hij rector magnificus. Als hoogleraar vervulde
hij tal van bestuursfuncties, waarbij hij zich in deze tijd van sterke verzuiling opwierp tot
een voorman van het katholieke onderwijs en de katholieke pers.
Wat betreft zijn wetenschappelijke werk zijn vooral Brandsma’s activititeiten op het
gebied van de spiritualiteitsgeschiedenis vermeldenswaard. Hij hield zich intensief bezig
met Nederlandse religieuze erflaters als Hadewych, Lidwina van Schiedam, Jan Brugman
en Geert Grote. Hij stichtte het Instituut voor de Geschiedenis der Nederlandse Mystiek
en was mede-oprichter van het tijdschrift Ons Geestelijk Erf. Brandsma liet in Nijmegen
een foto-collectie aanleggen van middelnederlandse religieuze handschriften: hij wist
kopieën van honderden handschriften uit heel Europa te verzamelen, een kostbare
verzameling voor de spiritualiteitsstudie, te meer daar een aantal handschriften in de
oorlog verloren is gegaan. Essentieel is dat Brandsma de resultaten van zijn onderzoek
niet reserveerde voor een klein academisch publiek, integendeel: het was zijn ideaal dat
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de hele katholieke gemeenschap ervan kennis nam. Hij streefde naar wat men wel heeft
genoemd een ‘democratisering van de mystiek’, een toegankelijk maken van de
spiritualiteit voor een breder publiek. In zijn vaste column in een Nijmeegse krant schreef
hij wekelijks over een wetenschappelijk onderwerp en ook in de Katholieke
Encyclopedie - dat gigantische instrument van katholieke volksopvoeding waarvan hij de
initiatiefnemer was – schreef hij zelf een groot aantal artikelen. Het is tekenend dat dat
waarschijnlijk de teksten van Brandsma zijn die nu nog het meest worden gelezen.
De organisatorische en wetenschappelijke prestaties van Brandsma waren opmerkelijk
(hij werkte dag en nacht door, onder het motto ‘uitrusten kunnen we in de hemel’), maar
zijn grootste bekendheid dankt hij toch aan zijn optreden in de beginjaren van de oorlog.
Als voorzitter van de bond van besturen van R.K.-scholen protesteerde hij tegen de
maatregel die orde-geestelijken uit het katholiek onderwijs terugdrong. Eveneens kwam
hij op voor de joodse kinderen op katholieke scholen en zorgde ervoor – tijdelijk – dat ze
niet van de scholen hoefden te worden weggestuurd. Als geestelijk adviseur van de RK.
Journalistenvereniging kwam hij in het geweer tegen NSB-artikelen en –advertenties in
de katholieke bladen. Hij maakte persoonlijk een ronde langs directies en hoofdredacties,
om ervoor te zorgen dat de gehele katholieke pers één lijn tegen de nazi-propaganda zou
trekken. Dit leidde tot zijn arrestatie, in januari 1941. Na een verblijf in de gevangenis
van Scheveningen werd hij overgebracht naar Amersfoort, Kleef en tenslotte Dachau, het
kamp voor o.a. geestelijken. Daar overleed Brandsma op 26 juli 1942 door toediening
van een dodelijke injectie.
Constant Dölle, De weg van Titus Brandsma. Biografie van een martelaar (Ten Have –
Baarn & Carmelitana Gent 2000) brengt het inspirerende van het leven van Brandsma
opnieuw voor het voetlicht. Het bijzondere van het boek is dat het door de bejaarde en
blinde auteur – een medebroeder van Titus die hem goed heeft gekend - is gedicteerd.
Dölle geeft een boeiende en persoonlijke kijk op de betekenis van het leven van Titus,
waarbij hij kan putten uit herinneringen en ooggetuigeverslagen: de evocatie is soms wel
wat fragmentarisch en de annotatie blijft beperkt. De vermelding van biografie in de
ondertitel is enigszins misleidend, omdat Dölle niet een historische reconstructie van het
leven beoogt te geven (dit is al voortreffelijk gedaan door H.W.F. Aukes, wiens biografie
voor het laatst verscheen in het jaar van de zaligverklaring (1985) en nog altijd de beste
kennismaking met Brandsma biedt). Het voorliggende boek is eerder bedoeld als een
spirituele biografie. Het reikt de lezer een soort meditaties aan naar aanleiding van het
leven van Titus, waarbij vooral wordt ingegaan op twee aspecten ervan: het
martelaarschap en het mystieke geloofsleven. De bijzondere manier waarop Titus zijn
lijden heeft ondergaan, wordt van nabij zichtbaar gemaakt en het geloofsleven van Titus
wordt als het ware van binnenuit belicht. Het is daarmee een boek voor wie reeds
vertrouwd is met de figuur van Titus. Het geeft een portret van de zalige als een
identificatiefiguur en richt zich daarbij in eerste instantie op de kerkelijke en
karmelitaanse binnenkring.
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