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Aan:  alle betrokkenen bij het Titus Brandsma Memorial 

 
 
 
 

EEN TEKEN VAN LEVEN  
uit het Titus Brandsma Memorial 
 
 
 

Nijmegen, 18 februari 2022  
 

Beste mensen, 
 
Er is heel wat gebeurd in de afgelopen twee weken. Om met gisteren te beginnen: toen was ik in 
Noord-Oost Friesland, voor een heel bijzonder gelegenheid. Een aantal weken geleden werd ik 
benaderd door de zus en zaakwaarneemster voor kunstenares Aafke Holman. Mevrouw Holman 
heeft in de periode 1993-2004 maar liefst  
12 zomers lang gewerkt aan een serie 
aquarellen van alle 150 psalmen. In vele 
plaatsen in Nederland en ook in Duitsland heeft 
ze (een deel van) deze schilderijen in de loop 
der jaren tentoongesteld. In 2010 was er een 
dubbelexpositie hier in het Titus Brandsma 
Memorial en in de Stevenskerk (in het centrum 
van Nijmegen). Inmiddels is ze op leeftijd (91 
jaar) en heeft ze, samen met haar zus, gezocht 
naar waar ze die complete serie zou kunnen 
onderbrengen. Ze zijn uitgekomen bij het Titus 
Brandsma Memorial! Hier vonden ze voelbaar 
dat er vanuit de psalmen geleefd wordt, en dat er mogelijkheden zijn de aquarellen tentoon te 
stellen en ook anderszins te ‘benutten’ bijvoorbeeld in onze psalmcursussen. Na de nodige 
communicatie hierover was gisteren de officiële overdracht van het eigendom en het beeldrecht. 
De bedoeling was dat ik daarvoor samen met bestuurder Mathieu Raemaekers naar Noord-Oost 
Friesland zou afreizen, maar helaas moest Mathieu vanwege gezondheidsklachten op het laatste 

moment afzeggen.  
In een kleine ceremonie in het bejaardenhuis 
waar mevrouw Holman sinds enkele 
maanden met haar man verblijft, heeft dit in 
het bijzijn van familie en een lokale 
journalist plaats gevonden. Daarvoor en 
daarna hebben we onder het genot van een 
hapje en een drankje nog heel wat verhalen 
kunnen horen, over hoe het voor haar was 
om al die jaren bezig te zijn met het werken 
aan, en later tentoonstellen, van ‘haar 
psalmen’. Het was een kostbare ontmoeting. 
We zijn als Titus Brandsma Memorial enorm 
dankbaar voor deze zeer grote schenking. 
Met de expositiecommissie hebben we 

inmiddels besproken wanneer we (een deel van) de serie zullen kunnen laten zien. We denken nu 
aan het komende najaar, vanaf september. 

Vorige week maandag trof ik mij ook in een bijzondere situatie aan, waar pers bij betrokken was.  

 
Een van de 150 aquarellen, psalm 29. 

 
Mevrouw Aafke Holman (rechts) en haar zus Trijni van der 
Sluis (midden) en de beheerder van het TBM bij de overdracht. 
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Dat was bij de presentatie van de brochure “Karl Leisner en Titus Brandsma, 
eindelijk samen verenigd”. In het ‘teken van leven’ van 28 januari heb ik u daar 
al het een en ander over geschreven. In de brochure wordt de vraag of Leisner en 
Brandsma elkaar ontmoet hebben in kamp Dachau positief beantwoord. Door 
onderzoek is vastgesteld dat Leisner twee maal vanuit Dachau in zijn 
correspondentie naar zijn familie in Kleef (Duitsland) de groeten overbrengt van 
professor Titus Brandsma. Bovendien is duidelijk geworden dat Leisner als jonge 
theologiestudent, samen met twee medestudenten, in maart 1939 drie dagen in 

Nijmegen was om colleges te volgen bij Brandsma. Die gaf in die periode les over “het nationaal 
socialisme wijsgerig beschouwd”. U begrijpt dat dit een kritisch college geweest zal zijn. Heel 
bijzonder, dat Leisner zich toen onder zijn gehoor heeft bevonden, en dat ze elkaar 2½ jaar later 
weer ontmoet hebben in concentratiekamp Dachau. Ook blijken de ouders van Leisner Brandsma 
bezocht te hebben in de gevangenis van Kleef. Voor meer informatie (incl. de complete brochure 
in pdf): https://titusbrandsmamemorial.nl/titus-brandsma-en-karl-leisner/.  
 

Misschien ook leuk om te weten dat met de naderende 
heiligverklaring van Titus Brandsma wereldwijd meer en 
meer aandacht voor hem komt, zoals bijvoorbeeld in de 
online lezingen georganiseerd door het ‘Center for 
Carmelite Studies’ van de Catholic University of America 
in Washington DC. Gisteravond kwam fr. Driscoll aan het 
woord. De pater wiens wonderlijke genezing van kanker is 
erkend als wonder op voorspraak van Titus Brandsma.  
Er volgen nog twee lezingen. Voor meer informatie: 
https://trs.catholic.edu/faculty-and-research/institutes/carmelite-center/news-and-events.html.  
 

Ook het Titus Brandsma Instituut organiseert online lezingen over Titus Brandsma: op 2 maart 
(door Anne-Marie Bos), 30 maart (in het Engels door Simon Nolan o.carm.), 20 april (door Inigo 
Bocken) en 11 mei (in het Engels door Fernando Millan Romeral, de voormalige prior generaal 
van de Karmelorde. Voor meer informatie zie:  
https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/onderwijs/lezingenreeks-ter-nagedachtenis-titus-brandsma/ 
 

Dit voorjaar zal Anne-Marie Bos ook hier in het Titus Brandsma Memorial weer een 
serie bijeenkomsten In de leerschool van Titus Brandsma begeleiden, waarin samen 
teksten gelezen zullen worden van de hand van Titus Brandsma. Die staan gepland 
voor de zaterdagmorgens: 12 maart, 9 april, 28 mei, 25 juni en 16 juli. Nadere 
informatie volgt later. 

 

Op zaterdag 26 februari zal Kees Waaijman de eerste bijeenkomst houden in een 
serie van drie zaterdagochtenden (ook nog op 26 maart en 7 mei)  Mystiek in de 
psalmen, die online (via Zoom) gehouden zal worden. Aanmelding kan door een 
berichtje naar titusbrandsma@karmel.nl. Voor meer informatie zie de folders in de 
kerk of: https://titusbrandsmamemorial.nl/activiteit/mystiek-in-de-psalmen-2022/.  
 

De versoepeling van de coronaregels van deze week hebben tot gevolg dat we vanaf vrijdag a.s. 
(25 februari) niet meer verplicht zijn in de kerk en ons centrum 1,5 meter afstand tot elkaar te 
houden en mondkapjes te dragen. (Al wordt het nog wel geadviseerd.) De stuurgroep en werk- 
groep van de Eliagemeenschap beraden zich hoe de versoepeling in onze liturgie stap voor stap 

weer meer mogelijkheden kan gaan krijgen. Op zondag 27 februari zal er in 
elk geval weer koffie na de viering zijn in de Tituszaal!   
 

Hartelijke groet,    Marieke Rijpkema, beheerder Titus Brandsma Memorial 
 
 P.S. De eerste ‘bollen voor Titus’ zijn uitgekomen! 
   


