
Eucharistie

ADORO TE

In zijn gevangeniscel in Scheveningen bad Titus na het 
middageten de bekende hymne Adoro Te. In zijn 
verslag van zijn tijd in de gevangenis ‘Mijn cel’, vertelt 
hij hierover: "Het Adoro Te is mijn meest geliefd gebed 
geworden, ik zing het soms halfluid. Het is meteen een 
geestelijke H. Communie."
Het eerste en laatste couplet luiden als volgt:

Ik aanbid U innig toegewijd,
verborgen Godheid,

die onder deze tekenen zijt
waarlijk verborgenheid.

Dat ik U schouwend
met ongesluierd gelaat

gelukkig mag zijn door het zien
van uw heerlijkheid.

Titus Brandsma
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Karmeliet en martelaar

Anno Sjoerd Brandsma werd in 1881 geboren in 
Friesland. Hij trad toe tot de Karmelorde in 1898 en 
nam de naam van zijn vader Titus aan als zijn 
kloosternaam. Als academicus specialiseerde Titus zich 
in filosofie en mystiek. Hij was medeoprichter van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 en was in 
1932-33 Rector Magnificus.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog stond Titus 
openlijk kritisch tegenover de nazi-ideologie.  Tijdens 
de bezetting van Nederland verdedigde hij de 
persvrijheid en die van de Katholieke pers in het 
bijzonder. Titus werd in januari 1942 gearresteerd en 
naar het concentratiekamp Dachau gestuurd, waar hij 
op 26 juli 1942 door een dodelijke injectie om het 
leven werd gebracht. Hij werd als martelaar zalig 
verklaard in 1985 en op 15 mei 2022 heilig verklaard.  

Voor meer informatie over Titus Brandsma
www.karmel.nl

www.titusbrandsmamemorial.nl 

© Foto van het raam met Titus voor het H.Sacrament in 
de Priory Chapel in Houston (USA) - Amerikaanse 
Provincie Karmelieten PCM.
© Alle andere foto's - Nederlandse Provincie Karmelieten



Titus’ Educa�on
Titus was a good student who understood from early
on the value of educa�on. As a child he read widely
and had a par�cular liking for literature and history.  
A�er entering the Carmelite Order in 1898, Titus 
con�nued to read widely and began to publish. Taking 
his doctorate in philosophy at Rome’s Gregorian 
University, he also took courses in modern sociology.

Catholic Educa�on
Titus reformed the programme of studies for 
Carmelites in the Netherlands. Educa�on for the laity 
was a priority for Titus. At Oss a library with a�ached 
reading room and lecture hall was established which 
was open to the general public. Through Titus’ efforts,
two Carmelite schools became the very first private 
schools in Holland to receive government support. He 
founded the Union of Secondary Schools in 1925,

With the founding of the Catholic University at 
Nijmegen in 1923, Titus was nominated Professor of 
Philosophy and the History of Mys�cism. In 1932 he 
became its Rector Magnificus. Titus’ courses le� an 
‘unforge�able’ impression; he was effec�vely 
rediscovering the spirituality of their country. Titus 
was kind and students at the university constantly 
sought him out. He sought scholarship funding for the 
less well off. Titus subjected Na�onal Socialism to 
rigorous cri�que as part of his university teaching. He 
kept his feet firmly on the ground. Titus was known to 
assist an old man in pushing his junk wagon up the hill 
between the university and the Carmel, placing his 
professorial briefcase on top while he did it.

Educa�on in the Call to Mys�cism
Titus was always keen to educate people regarding 
their call to be mys�cs. He defined mys�cism as: 

special union of God with human beings, whereby they 
become aware of God's presence and also become one 
with God.’ Titus understood mys�cism as a call 
directed to all and spoke of an everyday mys�cism,
convinced that God is the ground of our being and can 
be encountered always and everywhere and in our 
neighbour. His lectures on Carmelite mys�cism,
delivered in the United States in 1935, are a true 
classic of twen�eth-century spirituality.

Titus undoubtedly saw journalism as a form of 
educa�on. His accessible ar�cles in the Catholic press 
were effec�vely ‘short courses’ of their own.

Titus’ Philosophy of Educa�on
For Titus it was important for the educator to respect 
each student individually: ‘…people are not simply all 
alike and do not comply with a casual construction or 
idea. The human being, and even the child, is in each 

person different in nature and it does not help us when 
we would like to see beyond all the differences…We 
must take young people as they are.’ It was important 
for Titus that students thought for themselves, saying 
to one group: ‘We do not impart philosophical 
knowledge to you, because you must first and 
foremost develop it in yourselves… We do not ram the 
truth or knowledge of the truth into you, we only draw 
on the wondrous passion for knowledge of what is 
true, which lies hidden in you.’  

Resourcing Educa�on
Titus was convinced as the importance of the proper 
resourcing of educa�on. He also underlined the need 
for the con�nuous professional development of 
teachers: ‘a justified ideal for the teacher is continuous 
further development… A trained teacher is a blessing.’
Titus had a par�cular concern for providing for 
children from underprivileged backgrounds: ‘Attention 
at school to the underprivileged child, that is where 
true love reveals itself.’

Titus took a par�cular stand on Jewish students,
refusing to remain silent when they were excluded 
from a�ending Catholic schools, even making 
enquiries about placing them in the care of the 
Carmelites in Brazil.

The Apostolate of Carmelite Mys�cism - Carmel 

Titus speaks of ‘the apostolate of Carmelite mysticism’
using the image of a school. Carmelites are to teach 
people to pray, helping them know they have been 
found and loved by God. For Titus, Carmel is like a 

‘a school of mystical life’, and insists: ‘in the 
spiritual life, no more than in ordinary life, can we 
dispense with education, with teachers and with 
guidance.’

Het eucharis�sche leven van de Karmel
De Eucharistie neemt een centrale plaats in het 
christelijk leven in. Zo ook bij de karmelieten. Al in 
het prille begin bouwden zij op de berg Karmel 
een gebedsruimte te midden van hun cellen om 
het gezamenlijk gebed en de gezamenlijke viering van 
de Eucharistie mogelijk te maken. Deze gewijde 
ruimte was een speciale plaats voor ontmoeting met 
elkaar en met de verrezen Heer. Geïnspireerd door 
de Karmelregel was het dagelijks ontvangen van het  
Sacrament, al lang voordat paus Pius X dat in het 
begin van de twintigste eeuw bevorderde, in  
karmelgemeenschappen gebruikelijk. In het leven 
en de spiritualiteit van Titus Brandsma nam de 
Eucharistie ook een voorname plaats in. Titus trad in 
1898 in bij de karmelieten in Boxmeer, een plaats 
met een eeuwenoude eucharistische devotie.

Frequente communie
Titus' overtuiging van het belang van een frequente 
viering van de Eucharistie werd gesterkt door het 
lezen van karmelitaanse heiligen als Maria Magdalena 
de'Pazzi en Teresa van Avila.  Titus wijst ook op het 
belang van het dagelijks ontvangen van de heilige 
Communie waar hij schrijft over het leven en de 
boodschap van de heilige Lidwina van Schiedam, een 
Nederlandse heilige uit de 14e-15e eeuw.

Gebed na de communie
In aansluiting op een ander belangrijk aspect van de 
karmelitaanse traditie, benadrukte Titus het belang 

van tijd nemen na het ontvangen van de heilige 
Communie. Dit is een waarachtig contemplatief 
moment waarin wij, na de Heer te hebben ont- 
vangen, trachten ons open te stellen zo dat Hij 
grootse dingen aan ons kan doen. Titus verbindt dit op 
treffende wijze met het beeld van Elia: “In de grotten 
van de Horeb sprak God tot de profeet door de stem 
van de zachte, ruisende wind. De Heer was niet in de 
storm noch in de aardbeving, maar in de zachte wind; 
zo ook moeten wij na de Communie schouwen onder 
de Eucharistische gedaanten en in de diepten van onze 
geest, want nu gaat God voorbij.”

Geestelijke communie
Teresa van Avila beveelt vaak geestelijke communie 
aan wanneer de ontvangst van het Sacrament niet 
mogelijk is. Titus zal niet voorzien hebben hoe 
belangrijk dit later in zijn leven zou blijken te zijn, zoals 
lezers van Teresa in onze tijd niet konden bedenken 
hoe belangrijk geestelijke communie zou worden in 
tijden van een pandemie. Hoewel Titus in Dachau de 
heilige Communie kon ontvangen, waren er 
momenten dat dit niet mogelijk was. Titus beschrijft in 
‘mijn cel’ hoe hij in de gevangenis van Scheveningen, 
"elke morgen neerknielde en de gebeden van de 
dagelijkse Mis bad, met de geestelijke H.Communie". 
In kamp Amersfoort leidde Titus gezamenlijke 
momenten van geestelijke communie.

Eucharistie en contempla�e
Titus Brandsma leert ons dat ‘het mystieke, 
contemplatieve leven de vrucht is van het 
eucharistische leven.’ De Eucharistie is wat ons 
sterkt om de gave van contemplatie van God te 
ontvangen. En deze contemplatie leidt tot actie. 
Titus zei tegen een groep jongeren: "Goede daden 
zijn niet langer een doel op zich; zij moeten hun 
oorsprong vinden in het bewustzijn dat onze 
verbondenheid met God ons ertoe verplicht ze te 
verrichten."

Voedsel voor onderweg
Titus was ervan overtuigd dat ons geestelijk leven, 
net als ons lichamelijk leven, voedsel nodig heeft. Hij 
zag in Elia, de profeet van de Karmel, het model voor 
karmelitaans leven. Net zoals Elia voor zijn tocht door 
de woestijn naar de berg Horeb werd gesterkt door 
het wonderbare voedsel uit de hemel, zo worden ook 
wij gesterkt door de gave van de Eucharistie wanneer 
wij “de levensweg hier beneden bewandelen”. 
Gevangen genomen vanwege zijn onbevreesde  
verdediging van de vrijheid van de katholieke pers en 
de fundamentele rechten van de mens in het door de 
nazi's bezette Nederland, werd “wandelen in de 
kracht van het goddelijk brood” voor Titus uiteindelijk 
op de proef gesteld tussen januari en juli 1942 
toen hij zijn eigen 'kruisweg' volgde tot in 
het concentratiekamp Dachau.

‘In het Heilig Sacrament geeft Hij zichzelf  
opnieuw, en niet alleen zichzelf als tweede 
persoon van de Heilige Drie-eenheid, nee, 
Hij zegt ons dat alle drie de personen hun 
intrek zullen nemen in onze harten, als wij 
met Hem verenigd zijn.’ 

- Titus Brandsma


