
 

 

 

 

Bij de inleiding: 
Uit: ‘De gewone dingen op grootse wijze doen’, Titus Brandsma 

Wij zijn niet geroepen 
om in het openbaar grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen. 
Maar het is wel onze plicht, 
de gewóne dingen op grootse wijze te doen (!) 
met een zuivere intentie 
en met de inzet van heel de persoonlijkheid. 
Wij verlangen niet vooraan te staan 
en toegejuicht te worden vanwege prestaties, 
waar de mensen van de wereld tegenop te zien. 
Wij wensen alleen maar 
op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid. 

 

OVERWEGING  

 

“Ik heb lief de aarde en de mensen”. We zongen het zo gemakkelijk zojuist. En het ís ook zo. 
Ik geloof oprecht dat we allemaal de aarde en de mensheid liefhebben. En zo in het voorjaar is dat 
ook gemakkelijk. Als ik fiets langs de IJssel en de groene weilanden zie met een gele waas erover 
van de vele boterbloemen, dan ontroert me de schepping. Maar toen ik voor deze overweging 
eens even ging googelen op ‘boterbloemen’, las ik dat ze giftig zijn voor alle soorten vee! 
 
En als ik wandel in het park achter mijn huis en ik zie de kinderen met rode wangen samen 
enthousiast verstoppertje spelen en de honden op het hondenveldje vrolijk achter elkaar aan 
rennen, dan maakt dat me blij. Maar ik ben nog geen paar stappen van hen verwijderd en ik hoor 
de kinderen elkaar de huid vol schelden. En een nieuwe hond wordt hevig grommend bejegend 
op het veldje! Het glanzende laagje pais en vree is maar dun in mijn kleine wereldje. 
 
Laat staan in de grote wereld. We kennen allemaal de vreselijke situatie in Oekraine, de 
vernietiging, het nietsontziende geweld waar een mensenleven niet geteld wordt en 
mensenrechten en christelijke waarden met voeten getreden worden. 
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Dat was precies waar Titus Brandsma tegen ageerde. Hij benaderde in de Tweede Wereldoorlog 
katholieke kranten zodat ze zouden weigeren nazi-propaganda af te drukken. Hij vroeg redacties 
om niet te voldoen aan de nieuwe wet die hen verplichtte nazi-advertenties en -artikelen af te 
drukken.  
Titus had veertien krantenredacties bezocht toen hij in 1942 in Nijmegen door de Gestapo werd 
gearresteerd. Hij werd gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort en daarna naar Dachau 
vervoerd. Medegevangenen hebben later verteld dat hij op de verschillende plekken steeds 
anderen gesteund heeft, getroost en bemoedigd. Dat hij, ook in zijn diepste vernedering, een 
soort intieme eenheid met God wist te vinden. Hij kon op een bepaalde manier berusten in zijn 
lot. Sterker nog; ook in zijn leed, in zijn pijn, voelde hij zich verenigd met God. 
 
God zoals hij beschreven had in de tekst die we zojuist lazen: aanwezig in zijn eigen menselijke 
wezen, maar állereerst in de medemens en in de natuur. Die inwoning die alleen dán met recht 
goddelijk is als zij kenbaar gemaakt wordt aan ánderen, door jouw handelen, jouw toedoen. 
 
In het leven van Titus Brandsma is God er, in en rondom hem, maar wordt God vooral gedáán. 
Hij volgt daarmee het evangelie waarin Jezus het eerste gebod noemt: heb elkaar lief, zoals ik 
jullie heb lief gehad. En Jezus gaat daarmee in de lezing van vandaag een stap verder als elders in 
de Bijbel. Daar staat geschreven: 'bemin uw naaste zoals uzelf'. De norm, de maatstaf van de 
naastenliefde is dan de eigenliefde. Doe nooit aan een ander wat je zelf ook niet graag zou 
hebben dat ze jou aandoen. Maar Jezus legt de lat veel hoger: je moet elkaar liefhebben zoals je 
zélf door God bemind wordt. En die liefde is allesomvattend, gaat ver. “Geen grotere liefde kan 
iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden”, schrijft Johannes een paar 
hoofdstukken verderop (15,13). Niet langer onze eigenliefde staat model voor de naastenliefde,  
vanaf nu staat de liefde van Jezus model. En dat is liefde tot het uiterste.... 
 
Titus bereikte in Dachau het einde van zijn krachten. Hij moest een verschrikkelijke dood 
ondergaan die hij had kunnen vermijden als hij niet met onbuigzame dapperheid zich verzet had 
tegen onrecht en een totalitair regime. Hij had de moed in duistere tijden naar het licht te 
verlangen.  
 
De heiligverklaring van Titus Brandsma nodigt ons uit om na te denken wat heiligheid eigenlijk is  
en wat dat in ons eigen leven kan betekenen. Ook wij zijn geroepen tot heiligheid. ‘Wees heilig, 
want ik, de Heer uw God, ben heilig’, staat geschreven. Maar wat moeten we ons daarbij 
voorstellen?  Wat vraagt dat van ons? 
 
Ik breng u in herinnering de tekst van Titus waarmee ik deze viering begon: ‘Wij zijn niet geroepen 
grootse dingen te doen…’. Maar de gewóne dingen op grootse wijze te doen, met een zuivere 
intentie en met de inzet van heel onze persoonlijkheid. 
De gewone dingen... in onze eigen nabijheid... 
Ik moet denken aan hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Hoe in onze cultuur, in de 
media, maar ook op de werkvloer en achter de voordeur veel te doen is over grensoverschrijdend 
gedrag. Dat lijkt ineens een ander onderwerp, en het is zeker niet iets wat we gewoon moet 
vinden, maar het is wel zo alledaags dat bijna alle vrouwen er wel eens mee te maken hebben 
gehad. We zeggen allemaal tegen onze dochters dat ze ’s avonds niet alleen over straat moeten 
gaan. 
 
Er zijn vele vormen van gedrag dat te ver gaat en waar mensen gekleineerd en vernederd worden 
waar lichamelijk of geestelijk grenzen overschreden worden. Dat kunnen kleine opmerkingen zijn, 
ongewenst aanrakingen en ook ernstig seksueel misbruik. Ik hoor soms in pastorale gesprekken 
hoe mensen daardoor beschadigd zijn, hoe groot de impact is. En we weten ook allemaal over de 
misstanden in de katholieke kerk wereldwijd. 



 

We leven nog altijd in een cultuur van ongelijkwaardigheid: je hebt macht omdat je sterker bent, 
omdat je ouder bent, omdat je een man bent, wit bent, een leiderschapspositie inneemt, een 
vlotte babbel hebt, een dominant karakter, bewonderd wordt, de hulpverlener bent en ga zo 
maar door. Er zijn vele relaties waar je niet precies op gelijke voet met elkaar staat. Er zal vaak iets 
van rangschikking zijn. Officieel of informeel. En wij allemaal hebben soms macht, in feite is macht 
heel alledaags. Maar dan geldt de vraag: hoe ga je daar mee om? Hoe ga je met gewone dingen 
om op grootse wijze? Want machtsverschil is in feite iets gewoons. 
 
En vervolgens de vraag: hoe treed je op als er in je omgeving sprake is van machtsmisbruik? Als er 
intimiderend tegen iemand gesproken wordt of vernederend? Durf je je mond open te doen? Of 
lach je mee om foute grappen? 
Ik denk dat Titus Brandsma zou zeggen: niet wegkijken, niet je mond houden of bagatelliseren. Hij 
had een ongekend scherpe blik voor wat het menselijk samenleven bedreigde. 
 
Laat daarom deze dag van zijn heiligverklaring voor ons een moment zijn van bezinning. 
Laten we met hem de moed hebben om naar het licht te blijven verlangen en te blijven streven 
naar een wereld waar plaats is voor een ieder. En waar we de ander zoals Jezus ons vandaag zegt: 
liefhebben zoals God ons liefheeft. 
 
 
 
 


