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Voor vrijheid en rechtvaardigheid
Heilige pater Titus, als een fysiek kwetsbaar mens 
hebt u geleefd, maar tevens als een man met een
scherp verstand en een groot geloof. U leefde 
vanuit het evangelie en de grote mystieke traditie 
van de Karmel. Toen het  nationaalsocialisme 
duisternis bracht over Europa bleef het licht van 
Christus uw gids. Onvermoeibaar bleef u strijden 
voor vrijheid en rechtvaardigheid. U kwam op voor 
de waardigheid van iedere mens als schepsel van 
God. Uw werk maakte de vijand razend en daarom
moest u tot zwijgen worden gebracht. Maar in 
alle kwetsbaarheid bleef u trouw en leefde u 
dicht bij Jezus. In het concentratiekamp bleef 
u vergevingsgezind en bidden voor uw beulen, 
in navolging van de Heer. Heilige pater Titus, 
wees voor ons een voorbeeld en een voorspraak.
Maak dat wij in onze tijd opkomen voor recht,
vrijdheid en de waardigheid van iedere mens.
Amen.
 
+ Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch



Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 
geboren in het gehucht Oegeklooster bij 
Bolsward. Na zijn studie te Megen trad hij in 
1898 in bij de karmelieten te Boxmeer, waar hij 
de kloosternaam ‘Titus’ kreeg. In 1905 werd hij 
in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch 
tot priester gewijd. Als hoogleraar doceerde 
hij vanaf 1923 filosofie en geschiedenis van 
de mystiek aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen. Titus Brandsma weerstond 
de maatregelen van de Duitse bezetter, 
die tegengesteld waren aan de katholieke 
beginselen. In 1942 werd hij gearresteerd en 
op transport gesteld naar het concentratiekamp 
Dachau, waar hij op 26 juli 1942 werd gedood. 
Op 3 november 1985 werd hij door paus Johannes 
Paulus II in Rome als martelaar zalig verklaard. 
De heiligverklaring van pater Titus Brandsma 
door paus Franciscus vond plaats op 15 mei 2022 
op het Sint-Pietersplein te Rome. Op 22 mei 2022 
was er in de Sint-Janskathedraal een nationale 
dankviering.

Gebed van pater Titus Brandsma 
uit de gevangenis
O, Jezus, als ik U aanschouw
Dan leeft weer dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint
Nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar ’t alleruitverkorenst lot
Dat mij vereent met U, o God.

0 laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe
’t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.


