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Sociale leer video 42: Titus Brandsma - voorvechter van de Sociale leer 

In deze eenenveertigste aflevering in de reeks bijdragen over de Sociale leer van de kerk schetst 

pastor Flohr de binnenkort heilig verklaarde pater Titus Brandsma als voorvechter van de Sociale leer 

van de kerk. Zijn aanstaande heiligverklaring  zal gebaseerd zijn op de erkenning door de paus van 

een genezing op voorspraak van pater Titus. Op de website van rkkerk.nl staat daarover het 

volgende geschreven: 

“Paus Franciscus heeft op 25 november een wonder erkend op voorspraak van de zalige karmeliet 

Titus Brandsma (1881 Bolsward) die in 1942 overleden is in het concentratiekamp van Dachau 

(Duitsland). Met de erkenning van dit wonder is de weg naar heiligverklaring vrij. 

Het wonder betreft de genezing van een dodelijke huidkanker op voorspraak van de Nederlandse 

karmeliet. De 76-jarige pater Michael Driscoll, die een bijzonder devotie voor pater Titus Brandsma 

heeft, is ervan overtuigd dat hij zijn leven te danken heeft aan zijn Nederlandse confrater. Pater 

Driscoll is intussen met emeritaat, maar is nog steeds als priester actief.” 

De website van nrc.nl beschrijft de nadere toedracht als volgt: 

“Bij hem werd in 2004 een agressieve vorm van huidkanker vastgesteld, maar hij genas nadat hij een 

dagelijks een kledingstuk van Brandsma tegen zijn hoofd hield, zo vertelde hij later tegen lokale 

Amerikaanse media. Artsen konden de genezing destijds medisch niet verklaren. 

De pauselijke erkenning is de laatste stap naar de heiligverklaring van Brandsma, die in 1985 door 

paus Johannes Paulus II als martelaar zalig werd verklaard. De in Bolsward geboren Anno Sjoerd 

Brandsma, die onder meer voorzitter was van de Katholieke Universiteit in Nijmegen en lid van de 

Orde van de Karmelieten, verzette zich tijdens zijn leven tegen de nazi’s. Hij sprak zich nog voor de 

Tweede Wereldoorlog uit tegen anti-Joodse wetten, het verwijderen van Joodse leerlingen van 

katholieke scholen en streed fel tegen iedere vorm van nazipropaganda in katholieke kranten.” 

Hoe zijn arrestatie heeft plaatsgevonden wordt aldus beschreven in het artikel van J. Hemels in de 

bundel Titus Brandsma. herzien – herdacht – herschreven (Baarn 1993), 74-75:  



“Het is katholiek, protestant en ongelovige sinds jaar en dag duidelijk, waarom Brandsma 

bewondering verdient voor zijn houding tijdens de bezetting. Het gaat dan vooral om zijn in nauw 

overleg met de aartsbisschop gevoerde actie tegen het plaatsen van door de NSB aangeboden 

advertenties eind 1941 en begin 1942. In de via het Algemeen Nederlandsch Persbureau aan de 

directies verzonden, niet voor publikatie bestemde ‘noot nr. 1008’ van 18 december 1941 deelde het 

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten mee, dat het de Nederlandse pers niet was 

toegestaan ‘de haar aangeboden advertenties van de n.s.b. of een harer nevenorganisaties op 

principieele gronden ter plaatsing te weigeren, zoo de inhoud dier advertenties niets bevat wat de eer 

of het welzijn van personen of groepen wederrechtelijk aantast of den goeden naam schaadt of wat 

om andere redenen in strijd is met de openbare orde en goede zeden.’ Hierop volgt: ‘Deze maatregel 

wordt genomen op grond van het feit, dat niets mag worden nagelaten wat de eenheid van het 

nederlandsche volk bevordert’. Naar aanleiding van dit geciteerde telexbericht vroeg aartsbisschop 

De Jong Brandsma in een brief van 27 december 1941 om advies. Op diens strikt afwijzende oordeel 

en niet op het rekkelijker standpunt van de  franciscaner volkenrechtdeskundige dr. L.J.C. Beaufort 

zette De Jong in overleg met Brandsma de koers uit. Een brief van Brandsma, gedateerd 31 december 

1941 werd door de adviseur persoonlijk bij leidinggevende personen, zowel directeuren als 

hoofdredacteuren, van de katholieke dagbladen afgegeven. Zo was er de mogelijkheid voor een 

gesprek, een toelichting en eventueel een kritische bedenking. Enkele gesprekspartners van Brandsma 

zagen liever een officieel schrijven met richtlijnen van het episcopaat. Brandsma nam dit punt van 

overweging op in zijn op 10 januari 1942 mondeling aan de aartsbisschop uitgebracht verslag. 

Besloten werd, op de wens in te gaan. Het door Brandsma opgestelde ontwerp voor de brief van de 

bisschoppen werd grotendeels overgenomen. In zijn officiële schrijven inzake de houding van de 

katholieke pers, gedateerd 16 januari 1942, verbood het episcopaat, op aanraden van Brandsma, niet 

alleen het opnemen van de omstreden advertenties, maar ook het afdrukken van artikelen ‘welke 

geheel of ten dele strekken om de NSB te bevorderen (tenzij zij met betrekking daartoe doeltreffend 

zijn verbeterd, gewijzigd of besnoeid)’. Een krant die geen gehoor gaf aan de opdracht van de 

bisschoppen, zou zich niet meer als katholiek dagblad mogen presenteren.” 

Dat leidt tot de arrestatie van pater Brandsma en zijn deportatie naar Dachau. Toch is de betekenis 

van pater Brandsma groter dan alleen zijn resolute houding tegenover het Nationaal-Socialisme. Zo 

schrijven Inigo Bocken en Ineke Cornet in hun onderzoek naar de intellectuele biografie van Titus 

Brandsma aldus het titusbrandsmainstituut.nl ook over bemoeienis van Titus Brandsma met de 

sociale leer van de kerk: 

“Het was al bekend dat Titus in de jaren 1906-1910 een vijftiental artikelen schreef voor het Katholiek 

Sociaal Weekblad, een blad voor katholieke sociologen onder leiding van prof. Aalberse. Hij schreef 

daarin onder andere over de plaats van de priester in de sociale hervorming van de maatschappij. 

Maar Titus deed meer dan dat, en schreef ook artikelen om de massa te bereiken. 

Ineke Cornet heeft nu in een populariserend tijdschrift nog eens acht artikelen van Titus Brandsma 

gevonden, opnieuw rond de Katholieke Sociale Actie. Deze artikelen, over diverse onderwerpen, 

stammen uit de jaren 1907 en 1908 en zijn geschreven tijdens zijn studententijd in Rome. ‘Een unieke 

vondst, die nog meer laat zien dat de situatie van de arbeidersklasse Titus na aan het hart lag. En dat 

dit thema vaak onterecht over het hoofd wordt gezien’,  aldus Inigo Bocken. 

Deze artikelen werden tot nu toe over het hoofd gezien, ook omdat ze niet in het archief in Boxmeer 

terecht zijn gekomen. De jaargangen van het tijdschrift zijn ook alleen maar in het Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam te vinden. 



Ineke Cornet licht toe: ‘Wij hadden het vermoeden, vanuit een briefwisseling tussen prof. Aalberse en 

Titus Brandsma, dat Titus artikelen in het populariserend tijdschrift had geschreven. Artikelen die tot 

dusver nog door niemand zijn onderzocht’ 

De artikelen die nu boven water zijn gekomen, samen met de briefwisseling erover tussen prof. Piet 

Aalberse en Titus Brandsma, versterken het beeld van een jonge, ambitieuze Titus. Ambitieus om echt 

de voordenker van de Katholieke Sociale Actie te worden. 

Ineke Cornet: ‘In de brieven tussen Aalberse en Brandsma lezen we dat er intensief contact was 

tussen beide heren. Titus Brandsma heeft zijn ambitie op jonge leeftijd echt systematisch gevolgd en 

daarnaar gehandeld.’ 

Na zijn studententijd lijkt Titus zich niet meer actief in te zetten voor de katholieke sociale actie, en 

publiceert hij een aantal jaren vrijwel niets. Lag dit aan zijn altijd terugkerende 

gezondheidsproblemen, of speelden er andere factoren mee? Bijvoorbeeld de soms moeizame 

verhouding tussen de bisschoppen en de katholieke sociale actie? 

Ingio Bocken: ‘De vraag die zich nu aandient, en die ons nu bezighoudt: waarom verdwijnt die 

ambitie? Of is zij niet verdwenen, maar heeft zijn ambitie een ander karakter gekregen? De Heer weet 

het antwoord. Het kan ook gewoon een verslappen van de interesse zijn door ontwikkeling – maar 

misschien heeft het toch iets te maken met het anti-modernisme – een kwestie waar Titus Brandsma 

zich altijd verre van heeft willen houden’.” 

Dat Brandsma zich niet meer met de sociale actie heeft beziggehouden kan, aldus pastor Flohr, 

inderdaad samenhangen met de anti-modernistische houding vanuit Rome. Dat geldt dan voor de 

arbeiderskwestie. Dat de sociale leer zich echter langzaam heeft verbreed naar alle maatschappelijke 

velden maakt dat Titus Brandsma op die andere velden wel zijn ambitie trouw is gebleven, als we de 

opvatting delen die we terugvinden in het commentaar op de aanstaande heiligverklaring zoals te 

vinden in de Gelderlander.nl. Daar schrijft de kerkhistoricus Peter Nissen: 

“…Brandsma is geen figuur die om louter zijn wonderen of religieuze prestaties in de ‘eredivisie’ van 

de katholieke kerk belandt, aldus Nissen. ’Brandsma is slachtoffer van het nationaalsocialisme, stond 

als adviseur van katholieke kranten voor de persvrijheid. Dat is in deze tijd, waarin journalisten vaak 

het mikpunt zijn van bedreigingen, erg actueel. Dit zal in het land meer respons krijgen dan een zuster 

die ergens lang geleden een congregatie heeft opgericht. Brandsma heeft iets eigentijds.’ “ 

Dat Titus Brandsma zich vooral heeft beziggehouden met de persvrijheid als belangrijk thema van de 

Sociale leer blijkt uit zijn ideeën over de katholieke pers, zoals hij die in 1936 heeft verwoord. J. 

Hemels schrijft daar op de pagina’s 84 en 85 het volgende over: 

“In 1936 waren de journalist en de journalistiek voor Brandsma al vanzelfsprekende aandachtspunten 

die een niet te onderschatten deel van zijn tijd opeisten. In dit nog tot de crisistijd te rekenen jaar 

moet Brandsma zich voortdurend en grondig hebben verdiept in de toenmalige situatie van de 

katholieke pers. Het ging hem daarbij in het begin niet primair om de economische aspecten van het 

uitgeven van dagbladen, nieuwsbladen en tijdschriften. Toen Brandsma in het voorjaar van 1935 

werd benoemd tot geestelijk adviseur van de katholieke journalistenvereniging had hij al een 

studiereis naar de Verenigde Staten gepland. Tijdens deze reis in de zomer van hetzelfde jaar 1935, 

had hij zich onder andere in Washington op de hoogte gesteld van de situatie van de katholieke pers 

en de opleidingsmogelijkheden voor katholieke journalisten aldaar. In de zomer van 1936 werd 

Brandsma geïnstalleerd als voorzitter van een ’zware’ commissie die de opdracht had, studie te 

maken van nieuwe vormen in de journalistiek. De besturen van de genoemde vereniging van 



katholieke journalisten en die van de katholieke dagbladuitgevers, de Katholieke Nederlandsche 

Dagbladpers, Vereeniging van R.K. Directeuren van R.K. Dagbladen (KDNP), hadden op 21 maart 1936 

tot de instelling ervan besloten. Op grond van diens cruciale rol in deze commissie wordt Brandsma in 

een proefschrift van 1989 over de pers in de jaren dertig getypeerd als iemand ‘met een werkelijk 

vooruitziende blik’. Het gezamenlijk initiatief van werkgevers en werknemers paste bij de wijze 

waarop Brandsma zijn adviseurschap ten dienste van de katholieke journalisten inzette ten gunste 

van de katholieke pers als een geheel. De scheidslijnen tussen de krant als een commerciële 

onderneming en de krant als een journalistiek produkt van de redactie waren zestig jaar geleden 

overigens minder scherp te trekken dan thans. Zo kon één persoon de functies van directeur en 

hoofdredacteur nog combineren, zonder dat dit tot discussies over een al of niet wenselijke scheiding 

van verantwoordelijkheden leidde. In zijn actie tegen de maatregelen van de bezetters zou Brandsma 

zich dan ook richten op het dagblad als eenheid, als geestelijk goed én als commercieel produkt, 

bedoeld voor lezers die de krant van hun keuze moesten kunnen vertrouwen. “ 

 

De eigen waarde van de journalist met zijn rechten en plichten waar Titus Brandsma voor lijkt op te 

komen gebeurt op de achtergrond van zijn opvatting over de bijdrage van de katholieke pers, zoals 

hij die in een radiotoespraak in 1936 voor de KRO  verwoordt. Hemels schrijft daarover op pagina 91: 

“In het tweede gedeelte van zijn toespraak gaat Brandsma in op de functie van de katholiek pers: het 

leveren van een bijdrage aan het katholieke leven, ‘juist door het in brede kring bekend te maken, 

meer universeel te doen zijn en het zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Kwantitatief, door 

er veel mensen in te laten delen; het ter kennis te brengen van velen die er anders buiten zullen 

blijven staan. Kwalitatief, doordat het voorbeeld van de ene prikkelend werkt op de andere, omdat 

men steeds meer van elkander leert, initiatieven van elkander overneemt; door geestdrift en liefde 

elders te zien, er ook in eigen kring warmer voor wordt.’” 

Samenvattend zegt Hemels op pagina 92: 

“Na deze herinnering aan het ideaal van de katholiek pers en een modern aandoend pleidooi voor 

interne pluriformiteit in een katholiek dagblad eindigt het betoog in een normatief ingekleurde 

taakstelling voor de katholieke pers. Deze moet volgens Brandsma, ‘wil ze aan haar roeping  

beantwoorden, op alle gebieden waarop de anders gerichte pers haar lezers inlicht, minstens even 

waardevolle inlichtingen verstrekken. Ze moet haar economische berichten even goed verzorgen, 

haar sportberichten mogen niet achterstaan, in één woord: haar berichtendienst moet zich even ver 

uitstrekken als die der andere bladen, wat de grootste kosten medebrengt. Bij de buitengewone 

uitbreiding en ontwikkeling van het dagbladwezen is het geen geringe zaak een eigen pers in stand en 

op peil te houden; de verwezenlijking dat de katholieken met hun eigen pers, met betrekking tot 

berichtgeving en economische voorlichting niet achterop raken; niet in het stoffelijke en culturele het 

slachtoffer worden van hun ideële en principiële houding. Slechts als de pers dat begrijpt, zal ze zich 

op den duur handhaven.’ De positie van de katholieke pers is, aldus Brandsma in de slotzin van zijn 

toespraak, te danken aan het feit dat ‘de leidende krachten in de Katholieke Nederlandse 

journalistiek, directies zowel als redacties, al het mogelijke hebben gedaan en er ook in geslaagd zijn, 

op behoorlijke, soms meesterlijke wijze ook onder dit opzicht de katholieke pers te verzorgen.’” 

 

Volgens pastor Flohr staat Titus Brandsma daarmee inde lijn van de Sociale leer door op te komen 

voor de menselijke waardigheid van de journalist maar ook voor het algemeen belang dat alleen 



gediend wordt als met katholiek vasthoudendheid het principe wordt verdedigd dat de waarheid 

altijd moet worden gediend en niet mag worden beknot door politieke of economische belangen. 

Fabian Eijkhout herinnert overigens met het oog op de heiligverklaring in omroepbrabant.nl aan het 

volgende: 

“In 1985 werd Brandsma door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. De Poolse paus zei dat 

Brandsma 'haat met liefde beantwoordde'. “ 

Het herinnert aan de sociale encycliek van Benedictus XVI Caritas in veritate, over de liefde die 

alleen in waarheid gedijt, maar omgekeerd ook de waarheid die alleen in liefde tot zijn recht komt. 

Deze diep gelovige innerlijke houding komt ook aan de dag in de liefdevolle wijze waarop hij zijn 

bewakers en de bezetters bejegende en die ook opklinkt in het gebed dat hij in alle eenvoud 

dichtend als volgt voor iedere mens achterliet in zijn cel in Scheveningen voordat hij werd afgevoerd 

naar Dachau en waarmee pastor Flohr eindigt: 

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. 
 
O, 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. 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kan in de Nederlandse situatie een katholieke pers weer de ruimte krijgen waarvoor Titus 

Brandsma zich sterk heeft gemaakt? 

- Hoe kan de journalistieke vrijheid zowel binnen de nieuwsgaring in de wereld als binnen de 

media met hun commerciële belangen ook vandaag worden gegarandeerd?   

- Op welke wijze kunnen nieuwe initiatieven en good practices bijdragen tot nieuwe wegen van 

journalistiek?  


