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Banier door Andrea Martini, speciaal ontworpen voor de
zaligverklaringsplechtigheid van Titus Brandsma
(Titus Brandsma Museum Bolsward, foto NCI)
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H

oe word je een heilige? Een noodzakelijke conditie voor een heiligverklaring
is dat de kandidaat voor deze titel reeds zalig verklaard is. En dit betekent

dat hij of zij al eerder tot de eer der altaren is verheven. En hoe word je zalig? Om
deze titel te verwerven, moet de paus – op basis van een advies van de Pauselijke
Commissie voor de Plechtigheden van een Zaligverklaring – publiekelijk erkennen dat de dienaar Gods in kwestie reeds sinds lange tijd een brede verering
heeft genoten, of anders dat deze persoon die verering toekomt, vanwege het
feit dat hij of zij de hemelse glorie deelachtig is geworden. En hoe weet je dat een
dergelijke deelachtigheid heeft plaatsgevonden? Deze moet zich hebben uitgedrukt in een verifieerbaar wonder, dat aan deze persoon en niemand anders kan
worden toegeschreven. Als de persoon in kwestie echter als martelaar is gestorven, hoeft voor een zaligverklaring aan de voorwaarde van een wonder niet
worden voldaan. Voor de stap van zalig naar heilig is wel een wonder vereist. Met
andere woorden, een heiligverklaring is een ingewikkelde procedure en heeft
altijd een zeer lange en complexe kerkrechtelijke voorgeschiedenis.
Om te kunnen verklaren waarom Titus Brandsma nu door pauselijk besluit
wordt opgenomen in het Martyrologium Romanum, de lijst van de door de Katholieke Kerk erkende heiligen en martelaren, is het noodzakelijk om de omstandigheden van zijn ondragelijk wrede dood in het concentratiekamp Dachau te
kennen. Eveneens moet worden vermeld waarom hij als eerste van de talrijke
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in Dachau gestorven geestelijken als martelaar werd beschouwd, en hoe hij uiteindelijk de tweede trede, die van de heiligverklaring, kon bereiken. Dit verhaal
moet daarom met de Duitse bezetting van Nederland in 1940 beginnen en met
het heden eindigen.

Oorlog
Toen op 10 mei 1940 rond 4 uur ‘s ochtends de laatste jongelui naar een nacht
van muziek en dans de Nijmeegse Vereeniging verlieten, hoorden ze uit de richting van Beek en Berg en Dal het gedender van ontploffingen en vervolgens het
gedreun van vliegtuigen. Na de zogenoemde drôle de guerre – de acht maanden
waarin Duitsland met Frankrijk en Engeland in een toestand van oorlog verkeerde, zonder dat er een enig schot werd gelost – viel Duitsland op die dag ten
noorden van van de Maginotlinie Frankrijk aan, via Nederland en België. Hitler
verbrak daarmee bruut de belofte om de neutraliteit van Nederland te eerbiedigen.
Titus Brandsma reageerde op deze dramatische gebeurtenis met opvallende
gemoedsrust.1 Terwijl de Nederlandse genie in Nijmegen de Waalbrug en de
Spoorbrug opblies om de Duitse opmars te stoppen, en de artillerie poogde de
Duitse squadrons tegen te houden, las hij als enige broeder in het (door hemzelf in 1930 gestichte) karmelklooster Doddendaal de Heilige Mis. Vervolgens
ging hij naar de universiteit, om een kandidaatsexamen af te nemen. Ook de
dag daarop, toen Nijmegen reeds in Duitse handen was en De Gelderlander in
een noodeditie de verordeningen van de nieuwe Duitse commandant bekendmaakte, bleef Brandsma opvallend rustig en probeerde hij zijn monastieke, universitaire en journalistieke gewoontes overeind te houden. Deze gemoedsrust
had overigens niets met verstrooidheid of een verloochening van de realiteit
te maken. Zoals velen had Brandsma het onheil zien aankomen. Hij was, als
het ware, gereed om erop te reageren. Zijn reactie bestond in de eerste dagen
van de oorlog in de voortzetting van zijn activiteiten, die hij niet aan de nieuwe
omstandigheden aan wilde passen.

1

Mijn historische schets van Titus Brandsma’s laatste twee levensjaren is gebaseerd op de biografieën van Aukes, Dölle,
Hemels, Meijer, en Millán Romeral, en vooral op Crijnen en de in zijn uitvoerig gedocumenteerde biografie geciteerde
bronnen (zie bibliografie aan het einde van dit hoofdstuk). Ik zal slechts bij citaten naar de bronnen verwijzen.
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Brandsma’s kalme reactie op de Duitse inval is kenmerkend voor het gedrag dat
hij tot zijn verschrikkelijke dood zou blijven vertonen. Bij het lezen van zijn brieven en schriftelijke verklaringen uit de periode van 1940-1942, en van de talloze
beschrijvingen van zijn gedrag door familie, vrienden, collega’s en getuigen voelt
de huidige lezer vaak een innerlijk dilemma. Het grenzeloze godsvertrouwen dat
hij zelfs in de donkerste dieptes van vernedering, pijn, honger en ziekte koesterde, kan als getuigenis worden beschouwd van een onvatbaar sterke spiritualiteit; maar soms straalt het ook een bijna kinderlijke naïviteit uit. Nu hoeven
deze twee duidingen van zijn geestelijke gesteldheid elkaar niet uit te sluiten.
Misschien was voor zijn onbuigzaamheid en rechtlijnigheid een karakter nodig
dat de spirituele uitnodiging tot de imitatio Christi, de navolging van Christus,
letterlijk en met een bijna kinderlijke directheid, en met de ‘onbezwaarde eerlijkheid’ die hem kenmerkte, kon aanvaarden.2
Hoe dan ook, Brandsma koos na de capitulatie van Nederland in 1940 zonder
aarzelen de kant van de katholieke leiders die niet willens waren om ideologisch met de nieuwe gezaghebbers aan te pappen. Dit was ook de koers van
de Utrechtse aartsbisschop Johannes de Jong, die ondanks de Duitse druk
weigerde om de in 1935 uitgesproken veroordeling van de NSB in te trekken
en zodoende een ‘tweede Innitzer’ te worden.3 In Wenen had twee jaar eerder
kardinaal-aartsbisschop Theodoor Innitzer de Anschluss van Oostenrijk aan
nazi-Duitsland in een document goedgekeurd dat hij met ‘Heil Hitler’ ondertekende. In de loop der tijd werd De Jongs blijvende afkeur van de NSB des te
opvallender omdat de rijkscommissaris van Nederland, Arthur Seyss-Inquart
(die twee jaar eerder als Oostenrijkse bondskanselier de Duitse troepen zijn
land binnen liet trekken, die Innitzer vervolgens verwelkomde), de NSB tot enige
toegelaten politieke groepering uitriep.
Met aartsbisschop de Jong had Brandsma regelmatig overleg, vanwege zijn
voorzitterschap van de Rooms-Katholieke Besturenbond voor het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, die voortdurend op de nieuwe Duitse
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verordeningen moest reageren; en ook als bisschoppelijk adviseur
in perszaken. Waar Brandsma in deze twee hoedanigheden optrad,
gebeurde dit bijna uitsluitend om de traditionele voorrechten van zijn
zuil, en in het bijzonder van het katholieke onderwijs en de katholieke
pers, te verdedigen. Het ging hem om de verdediging van het katholicisme als wereldbeschouwing, dat zich aan het nationaal-socialistische
gedachtegoed niet kon onderwerpen, en van de culturele en institutionele voorrechten die de katholieke emancipatie hadden opgeleverd.
Vanuit dit standpunt is overigens ook verklaarbaar waarom Brandsma,
zoals Ria van den Brandt in haar hoofdstuk in dit boek beschrijft, zonder ophef in oktober 1940 de beruchte ariërverklaring ondertekende,
die de Duitse bezetter van alle medewerkers van de universiteit eiste,
en zich vervolgens in eerste instantie ook om de gedoopte joden bekommerde.
Waar het echter om de verdediging van de katholieke zaak ging, ontplooide Brandsma een onuitputtelijke energie en dapperheid. Toen
het ministerie de kracht van het confessioneel bepaalde, bijzonder
onderwijs probeerde te breken, het salaris van priesters en kloosterlingen in het onderwijs met 40% kortte en verordende dat deze niet
langer als schoolhoofden mochten fungeren, lukte het Brandsma om
een eenheidsfront van het katholiek middelbaar onderwijs te smeden
en het ministerie tot compromissen te dwingen. Ook wat de door de
bezetter opgelegde beperkingen van de pers aanging, was Brandsma
mede verantwoordelijk voor de onbuigzaamheid van de katholieke
bladen. Ton Crijnen citeert uit een jaarverslag van de Duitse Sicherheitsdienst uit 1942: ‘Een veelzijdig, vertakt apparaat verschaft [de
katholieke pers] de mogelijkheid zich te tarnen en een uiterst geraffineerd uitgebouwde hetze tegen de bezetting te ontvouwen die later
ook tegen de NSB gericht is en wezenlijk uitgebreid wordt.’ 4
Het is feitelijk met betrekking tot zijn rol in deze ‘hetze’ van de katholieke
pers vis-à-vis de NSB dat Brandsma uiteindelijk werd gearresteerd.
In overeenstemming met hun afkeuring van de NSB hadden de
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bisschoppen aan de uitgevers van katholieke kranten opgelegd om geen advertenties van deze organisatie in hun bladen te plaatsen. Op 18 december 1941 liet
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten aan alle kranten weten dat
het weigeren van dergelijke advertenties echter voortaan verboden was. Aartsbisschop De Jong, die in deze zaak echter onbuigzaam was, riep op 31 december Titus Brandsma tot zich om te bespreken hoe op het Duitse verbod moest worden
gereageerd. Een al te scherp geformuleerd veto kon de sluiting van alle katholieke bladen tot gevolg hebben, terwijl een al te zwakke reactie bij katholieken de
indruk van lafheid zou opwekken. De conclusie van het gesprek was dat Brandsma met een brief van eigen hand, waarin hij het standpunt van het episcopaat
verwoordde, langs alle bisschoppen en hoofredacties van de vijftien belangrijkste
katholieke bladen zou gaan om hun instemming te krijgen. De brief, die Brandsma nog op de zelfde dag, ‘aangesteld door Zijne Hoogw. Exc. de Aartsbisschop’,
opstelde, was duidelijk: redacties die ‘prijs stellen op het katholieke karakter van
haar dagblad’ moesten advertenties van de NSB ‘beslist weigeren. Het kan niet
anders. De grens is hiermee bereikt.’5
Toen Titus Brandsma negentien dagen later gearresteerd werd, begon voor
hem in een gevangeniscel te Scheveningen een tijd van extreme beperking. De
dagen voor zijn arrestatie waren het pure tegendeel: met een duizelig makende
onrust reisde hij kriskras door het land en sprak hij met bisschoppen en redacteurs in Utrecht, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Den Bosch, Breda, Tilburg, Delft,
Eindhoven, Maastricht, en Roermond, in deze volgorde, en reisde hij opnieuw
naar Utrecht, om aan de aartsbisschop terug te rapporteren. Het Dagblad van het
Zuiden had de strekking van Brandsma’s reis intussen echter doorverteld aan de
Duitse bezettingsautoriteiten, waar reeds op 7 januari perschef Willy Janke aan
zijn chef Fritz Schmidt voorstelde om Brandsma vanwege ‘stelselmatige voorbereiding’ van een ‘verzetsbeweging onmiddellijk te arresteren en naar een concentratiekamp over te brengen’.6 Brandsma zelf had intussen ook door dat hij gevaar
liep, maar sloeg elk aanbod af om onder te duiken. Ooggetuigen vertelden later
dat hij er niet alleen van uitging dat hij gearresteerd zou worden, maar er klaar
voor was: ‘Nu krijg ik wat zo weinig mijn deel is geweest, en waar ik altijd naar heb
verlangd. Nu ga ik de cel tegemoet en zal ik pas een echte karmeliet zijn’.7
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Gevangenschap
Door de na zijn dood ontstane verering zijn Brandsma soms woorden in de
mond gelegd die hij misschien niet met de gerapporteerde stelligheid heeft
uitgesproken. Dat hij echter gereed was om gevangen gezet te worden, is overduidelijk. De leden van de Sicherheitsdienst-Aussenstelle Arnheim, die hem op 19
januari in zijn klooster te Nijmegen kwamen oppakken, volgde hij vriendelijk en
zonder morren. En aan de SS-Hauptscharführer Paul Hardegen, die hem twee
dagen later op het Haagse Binnenhof ondervroeg, gaf hij helder en met onthutsende eerlijkheid antwoord.
‘De katholieke kerk is sterk en machtig door de onwrikbare standvastigheid van haar godsdienst. Te allen tijde zijn er mensen geweest die, zo
nodig, als martelaar voor de kerk hun leven gaven. Het Nederlandse episcopaat is de overtuiging toegedaan, dat de katholieken, wanneer zij allen
gemeenschappelijk optrekken, een geweldige politieke macht vormen.’8
Ook was hij desgevraagd gaarne bereid om in een schriftelijke verklaring op te
schrijven waarom met name het katholieke volksdeel zo fel anti-NSB was.
In zijn schriftelijk betoog draaide hij evenmin rond de pot: het Nederlandse volk,
schreef hij, ‘voelt de verdringing van de godsdienstige kerkelijke invloed niet
slechts als een belediging van God in de verhouding tot zijn schepselen, maar
tevens als een schending van de glorieuze tradities van het Nederlandse volk.’9
Op basis van een en ander gaf Hardegen aan zijn meerderen het advies om
Brandsma in Schutzhaft te nemen, in hechtenis. In de tussentijd verbleef de
karmeliet in het zogenoemde ‘Oranjehotel’ te Scheveningen, in cel 557, die
hij – overeenkomstig het motto ‘een cel, trouw bewoond, wordt zoet’ van de
vijftiende-eeuwse mysticus Thomas à Kempis – in een soort kloostercel probeerde te transformeren, waarin hij kon bidden, lezen en schrijven. Volgens zijn
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celbrieven uit Scheveningen voelde hij zich in deze cel zelfs ‘veilig’, ‘gelukkig’ en
‘tevreden’, want ‘nooit was Onze lieve Heer mij zó nabij.’ 10
De lijdensmystiek waarin Brandsma de zin van zijn gevangenschap probeerde
te verwoorden, vond zijn bondigste uitdrukking in een bijna kinderlijk gedichtje,
‘O Jezus als ik U aanschouw’, waarvan de middelste strofe luidt:
‘Ik ben gelukkig in mijn leed,
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ’t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.’11
Het versje, uit de gevangenis gesmokkeld, werd nog tijdens de oorlog stiekem
gepubliceerd en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de toen reeds ontstane volksverering van Titus.
Ondanks zijn wankele gezondheid, zijn 61-jarige leeftijd en zijn kleine en magere
gedaante – hij woog in Scheveningen nog maar 54 kilo – werd hij zeven weken
later naar het strafkamp Amersfoort gestuurd. In Amersfoort wachtte op 12
maart geen privécel meer op hem, maar een krib in een slaapzaal. Hier was dan
ook geen sprake meer van beata solitudo, van de zalige eenzaamheid, die hij in
Scheveningen had proberen te celebreren. In plaats daarvan kwam een regime
van dagelijkse militaire dril, voortdurende vernedering door een vaak sadistisch
geaard personeel, van kou en van honger. Juist vanwege de collectiviteit van het
lijden in Amersfoort zijn er veel verhalen van ooggetuigen bewaard gebleven
die van Brandsma’s fysieke uitputting en zijn ziekte spreken – de diagnose was
uiteindelijk dysenterie – maar ook van zijn opvallende vriendelijkheid en zijn
pastorale bekommernis om zijn medegevangenen. Zo vertelde de lutherse arts
P.H. Ronge uit Utrecht later:
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Brandsma’s cel in de
gevangenis van Schevenin-

‘Hij was vooral indrukwekkend om zijn geestelijke onaantastbaarheid. Ik

gen (NCI)

begreep onmiddellijk met iemand van doen te hebben, die in het gewone
leven ver boven de gewone maat moest uitsteken.’ 12
In de mythevorming omtrent het verblijf van Brandsma in Kamp Amersfoort
speelt de lezing die hij op Goede Vrijdag, 3 april 1942 op een appelkist in barak
II hield, een belangrijke rol. Gekleed in gevangeniskledij, een veel te groot, versleten militair uniform, gaf de uitgemergelde karmeliet een lezing onder de titel
‘De betekenis van Geert Grote in onze geestelijke letterkunde. Het eigen karakter der Nederlandse lijdensmystiek.’ Op basis van de bewaard gebleven eigenhandige aantekeningen had dit een lezing voor een academisch publiek kunnen
zijn, met historische verwijzingen en Latijnse uitdrukkingen. Overlevenden
berichtten later echter van een uiterst toegankelijk betoog, van een beschrijving

12
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van de angsten die op de middeleeuwse mens drukten en de vaste richtlijn die
Geert Grote en de Broeders des Gemeenen Levens in deze omstandigheden
vonden, in de dagelijkse overweging van Christus’ lijden. Een toespraak die de
toehoorders misschien raakte vanwege de parallellen met hun eigen angsten, of
vanwege de wijze eruditie en empathie die Brandsma uitstraalde, of waarschijnlijk vanwege een combinatie van allebei.
Ondanks pogingen van vrienden om Brandsma uit Amersfoort vrij te krijgen,
werd deze op 28 april – na ruwweg zeven weken – weer teruggebracht naar
Scheveningen. Daar werd hij opnieuw door Hardegen ondervraagd. Als men
had gehoopt dat hij zich na de ervaringen in Amersfoort toegeeflijker zou opstellen, was dit een misverstand. Opnieuw schreef Brandsma op verzoek van
de Sicherheitsdienst keurig op waarom hij weliswaar niets tegen Duitsland had,
maar wel tegen het nazi-regime, zijn ideologie en zijn propaganda. Als de reconstructie van de feiten klopt die tijdens het zaligverklaringsproces is opgesteld,
had het toen in Brandsma’s vermogen gelegen om de gevangenis uit te komen,
door zich tegenover de bezetter coöperatief op te stellen.
Omdat er geen sprake was van enig coöperatief gedrag was het vonnis, vanuit
Berlijn naar Den Haag opgestuurd, meedogenloos: deportatie naar Dachau
voor de rest van de oorlog. Voor een man met Brandsma’s zwakke gezondheid
was dit een doodvonnis. Dachau kende in 1942 immers reeds een regime dat
mensen opzichtelijk door middel van fysieke uitputting en honger naar de andere wereld bevorderde. Om onduidelijke redenen werd Brandsma echter niet
direct naar Dachau verplaatst. Op 16 mei werd hij eerst naar een gevangenis in
Kleef gebracht, dat op 23 km afstand van zijn klooster in Nijmegen lag. Opnieuw
moest hij een regime ondergaan van militaire discipline, vernedering, en stokslagen, maar opnieuw lukte het hem, althans op sommige dagen, om sereniteit
uit te stralen en zijn medegevangenen aan te moedigen. Via de aalmoezenier
van de gevangenis, een zekere Ludwig Deimel, die van de gevangenisdirecteur
Brandsma’s dossier mocht inzien, kreeg deze echter onverwacht een ander idee
over zijn deportatie. Het was, volgens deze acte, niet zijn inzet voor de onafhankelijkheid van de katholieke pers waarvan men hem beschuldigde, maar de
manier waarop hij in zijn onderwijs aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
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studenten negatief had proberen te beïnvloeden ten opzichte van de Duitse
bezetter en zijn ideologie. Feitelijk hadden studenten Brandsma al in 1941 erop
gewezen dat er onbekenden in zijn colleges zaten die ijverig meeschreven en
over wie het vermoeden bestond dat ze namens de Sicherheitsdienst meeluisterden. Verder had ook Brandsma’s stevige verzet tegen de benoeming als rector
magnificus van professor Theodoor Baader, een nazi, een rol kunnen spelen. De
vraag of het vanwege kerkelijke of politieke redenen is geweest dat Brandsma
is gearresteerd speelde trouwens in het proces omtrent zijn zaligverklaring een
belangrijke rol, zoals we nog zullen zien.
Ton Crijnen benadrukt, overigens in tegenstelling tot Meijer en Aukes, dat
Brandsma in Kleef voor het eerst ook een geestelijke crisis moest doorstaan.
In een verzoekschrift van 12 juni aan de Sicherheitsdienst in Den Haag probeerde Brandsma om onder Dachau uit te komen. Daarin beschreef hij niet alleen
zijn slechte lichamelijke gesteldheid, maar ook ‘nieuwe psychische kwalen.’ Er
bestaan twee verhalen over het gevolg van deze brief. Volgens het ene is zijn
verzoek nooit beantwoord; volgens het andere was Hardegen bereid om Titus
naar een klooster in Bamberg te sturen, maar waren de Duitse karmelieten zo
langzaam en bureaucratisch in hun antwoord dat het te laat was om Brandsma
nog te redden.13

Dachau
Reeds de dag na het schrijven van zijn verzoekschrift werd Brandsma samen
met anderen van Kleef naar Dachau vervoerd, in een van de beruchte Zellenwagen, een getraliede wagon met onmenselijk kleine cellen. Zes dagen laten
bereikte de trein het concentratiekamp, waar de inhumane omstandigheden –
honger, ziektes, sadisme – nog erger waren dan alles wat Brandsma tot nu toe
had moeten ondergaan. Hij kwam als gevangene no. 30492 in Blok 28 terecht,
in een van de vijf blokken waarin de geestelijken waren ondergebracht. Weer
werd hij aan een militaire routine onderworpen, en aan lichamelijk werk dat
veel te zwaar voor hem was. Daardoor, en door ondervoeding en mishandelingen, ging het met Brandsma’s gezondheid snel achteruit. En toch lijkt hij, aldus

13

Aukes, 1956, 271-277; Crijnen, 2008, 400-414

Introductie

Christoph Lüthy

Tekening van de lezing op

medegevangenen die later in deze zaak zijn bevraagd, ook in zijn diepste verne-

Goede Vrijdag in Kamp

dering een soort van intieme eenheid met God te hebben gevonden. Volgens

Amersfoort (NCI)

de kapucijner pater Othmarus werd Brandsma ‘zo mishandeld, dat letterlijk zijn
tanden los in zijn mond stonden. […] Maar nooit hoorde ik of iemand anders
een klacht over zijn lippen komen.’ 14 Opnieuw probeerde hij, zover dat in de
hel van Dachau mogelijk was, anderen te steunen, de biecht af te nemen, te
troosten. Op 12 juli mocht hij, weliswaar in het Duits, een brief aan zijn zus en
zwager schrijven, waarin hij uiteraard niets over zijn werkelijke omstandigheden
kenbaar mocht maken. Over zichzelf zei hij alleen dat het ‘goed gaat’ en dat het
hem met Gods hulp lukte om zich weer eens aan nieuwe omstandigheden aan
te passen. In werkelijkheid waren een paar dagen later zijn etterende wonden,
zijn hoestaanvallen en zijn ontsteking van de darmwand dusdanig ernstig dat hij
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ziekteverlof kreeg. Op 18 juli mocht hij naar het ‘Krankenrevier’, maar de
medische verzorging was niet van dien aard dat hij kon opknappen. Het lukte
hem nog om via een verpleger van een Duitse geestelijke de communie te kunnen ontvangen, en waarschijnlijk ook de ziekenzalving. Op 26 juli overleed hij
om 2 uur ‘s middags, volgens de officiële documenten aan de gevolgen van een
darmcatarre. Drie dagen later werd hij gecremeerd.
In de jaren ’50 meldde zich overigens een Duitse vrouw, die schuilend onder het
pseudoniem ‘zuster Titia’ tijdens het zaligverklaringsproces verklaarde dat zij in
Dachau verpleegster was geweest en op bevel van de arts Brandsma een dodelijke injectie had toegediend. Historici hebben echter geen aanwijzingen kunnen
vinden dat het doden via injecties in Dachau usance was, noch dat er in Dachau
vrouwen in de verpleging werkten. Hoe dit ook moge zijn, het doet er niet toe.
Want met of zonder injectie, Brandsma had het einde van zijn krachten bereikt.
En hij moest een verschrikkelijke dood ondergaan die hij had kunnen vermijden,
had hij dat gewild.

Zaligspreking
Dankzij de zelfs in oorlogstijden efficiënt functionerende Duitse ambtenarij
werden de nabestaanden in Nederland snel op de hoogte gesteld van Brandsma’s dood, en mochten ze naast andere persoonlijke artikelen tot hun verbazing zelfs zijn gevangenisschriften in ontvangst nemen. Onmiddellijk ontstond
een consensus dat Brandsma zijn leven voor de Kerk geofferd had. De Duitsers
waren nog niet uit Nederland verdreven of er werd al over een mogelijke heiligverklaring gesproken. Interessant genoeg zou de opvolger van Hardegen bij de
afdeling kerkelijke zaken van het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst precies
vanwege de mogelijkheid van een heiligverklaring hebben besloten om het
dossier Brandsma bij het naderen van de geallieerden niet te verbranden, zoals
hij dat bij alle andere dossiers deed.
Het gedichtje waaruit eerder werd geciteerd – ‘O, Jezus als ik U aanschouw’, had
al tijdens de Duitse bezetting tot een volksdevotie in katholieke kringen geleid.
Na de bevrijding van de Duitsers werden snel en in enorm hoge oplagen ook
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de celgeschriften en zijn voor Hardegen geschreven betoog gepubliceerd. De faam die
Brandsma reeds voor het einde van de oorlog had verworven komt tot uitdrukking in een
editie van De Gelderlander uit het bevrijde Nijmegen van oktober 1944:
‘In deze priester en kloosterling bleef de eer van God onaantastbaar,
de liefde voor het vaderland heilig, de Friese trouw onbesmet en won de
universiteit, jong van jaren, een van haar grootste figuren! En de Karmel?
Een martelaar en de roem van haar Orde.’15
In een duidelijke verwijzing naar een mogelijke verheffing naar de eer der altaren schreef
aartsbisschop de Jong, intussen kardinaal, in 1946: ‘Meer dan ik voor hem bid, smeek ik
zijn voorspraak af.’16 Maar ondanks het feit dat volksdevotie en de dankbaarheid van de
kerkelijke hiërarchieën in deze zaak in overeenstemming waren, dat standbeelden van
Titus werden opgericht, en straten en scholen naar hem werden vernoemd, duurde het
lang – meer dan veertig jaar – voordat hij zalig werd verklaard, ook al is dit voor Vaticaanse begrippen een korte tijd voor een dergelijke promotie.
Reeds in 1945 rees overigens de vraag of hij überhaupt in aanmerking zou komen voor
een zaligverklaring. Mocht hij namelijk als ‘martelaar van nazistische anti-christelijke
ideologie’ worden beschouwd, zoals kardinaal Alfrink dit deed?17 Volgens de toentertijd
voor zalig- en heiligverklaringen verantwoordelijke Congregatie voor de Riten was het niet
vanzelfsprekend dat de nazi’s Brandsma ‘in haat van het geloof’ (in odium fidei) om het leven hadden gebracht. Ten eerste vervolgde hun regime het christendom niet stelselmatig,
in tegenstelling tot het communisme, en ten tweede – aldus de tegenargumentatie – had
Brandsma zijn missie langs de bisschoppen en kranten niet op uitdrukkelijke bevel van de
aartsbisschop uitgevoerd, maar uit eigen overtuiging. Was zijn verzet daarom niet eerder
politiek dan godsdienstig van aard? ‘De SS heeft uiteindelijk de zaak gered’, volgens de paradoxale uitspraak van Fernando Millán Romeral, prior-generaal der karmelieten tussen
2007 en 2019. Want het feit dat Titus Brandsma door de SS-Hauptscharführer Hardegen
van de kerkelijke afdeling van de SD was opgepakt, verhoord en veroordeeld, en niet door
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Gedachtenisprentje van Titus Brandsma (NCI, foto CKD)

de afdeling die zich met perszaken bezighield, leek te bewijzen dat de Duitsers
hem om religieuze, niet om politieke redenen, vervolgden.18
Uiteindelijk was het misschien aan paus Johannes Paulus II te danken dat
Brandsma op 3 november 1985 zalig werd verklaard. De Poolse paus leek er
namelijk behoefte aan te hebben gehad om eindelijk, en inderdaad voor het
eerst, een geloofsmartelaar van het nationaal-socialisme te kunnen eren, een

18

Gesprek gevoerd te Rome, 12 december 2019
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priester en monnik die vanuit een idee van verzet tegen een totalitaire ideologie
had gehandeld. De banier die tijdens de zaligverklaring in de Sint Pieter werd
ontrold toonde Brandsma met de pen van een journalist in de rechterhand en
de palm van het martelaarschap in de linkerhand, naast prikkeldraad van het
concentratiekamp.
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Heiligverklaring
Toen kardinaal Adrianus Simonis in 2007 terugkeek op de zaligverklaring, zei hij:
‘Sinds die dag vragen vele Nederlanders en ook gelovigen buiten de
grenzen van ons land ons wanneer Titus Brandsma zal worden heilig
verklaard. Deze vraag leeft ook in ons hart.’19
Voor menigeen was het inderdaad vanzelfsprekend dat Brandsma een waardigere titel verdiende dan ‘zalig’, maar voor de heiligheid was het volgens de regels
uit 1983 noodzakelijk dat er tenminste na de zaligverklaring één wonder gebeurde waarvan geloofwaardig kon worden beweerd dat het op voorspraak van de
toekomstige heilige had plaatsgevonden. Vanaf 1985 was het dus wachten op een
wonder dat aan Brandsma kon worden toegeschreven.
Het bewijzen van een wonder is procedureel al moeilijk genoeg. Meestal gaat
het om een genezing, en dan moet eerst door een panel van onafhankelijke artsen worden verklaard dat de genezing in kwestie niet door natuurlijke redenen
verklaarbaar is; daarna is het aan de theologen om te beslissen of die onverklaarbare genezing een wonder zou kunnen zijn geweest, waarbij met name
wordt bekeken of de vooronderstelde heilige een dusdanig leven had geleid dat
de beweerde rol van voorsprekende bemiddelaar daarbij zou passen. Pas bij
een positief besluit van beide commissies gaat het dossier naar de kardinalencommissie van de Congregatie en vervolgens naar de paus.
Bijna nog moeilijker is het bewijs dat de wonderbaarlijke genezing uitsluitend
door voorspraak van de ene heilige in spe was veroorzaakt. Want dit vereist dat
de genezen patiënt zich uitsluitend, en op een bewijsbare manier, tot die ene
bemiddelaar heeft gericht, en niet tot meerdere heiligen; en dat de genezing
snel daarna heeft plaatsgevonden.
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Pater Michael Driscoll (privécollectie)

Verschillende pogingen mislukten, onder andere de casus van ene Mary Elisabeth Harnedy uit Chicago, wier genezing door de kardinalencommissie van de
Congregatie in 2001 tot niet per se wonderbaarlijk werd verklaard. De genezing
van Michael Driscoll, priester te Boca Raton in Florida, was daarentegen succesvol. Deze karmeliet leed aan huidkanker. In 2004 werd zijn toestand kritiek
vanwege uitzaaiingen in zijn nek. Een melanoom moest worden verwijderd,
alsmede 84 lymfeklieren en een speekselklier. Driscoll, die vanaf zijn jeugd
een grote devotie had voor broeder Titus, wist een relikwie te bemachtigen,
een stukje zwarte stof van Brandsma’s habijt, die hij dagelijks op de getroffen
plekken hield terwijl hij tot hem bad. Omdat Driscoll deze als ongeneeslijk
beschouwde vorm van kanker niet alleen overleefde, en er zich sindsdien geen
verdere metastasen hebben vertoond, werd er in 2016 in het bisdom van Palm
Beach grondig onderzoek gedaan naar de wonderbaarlijke genezing van pastoor Driscoll. In december 2017 werd het onderzoek met goed gevolg afgerond
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en werd het omvangrijke dossier naar de Congregatie voor Heiligverklaringen te
Rome verstuurd, waar de procedure die eerder in dit hoofdstuk is beschreven
van start ging.20
Een dergelijke procedure kan decennia duren, of zelfs eeuwen. In dit geval
verliep de procedure voorspoedig. Dit komt zonder twijfel ook door het feit dat
Brandsma, ook voor niet-katholieken en zelfs voor niet-gelovigen, een voorbeeld kan zijn voor intellectuele integriteit in duistere tijden, voor geweldloze
maar onbuigzame dapperheid en voor verzet tegen onrecht en totalitarisme.
‘Heilige professoren zijn betrekkelijk zeldzaam en het aantal hoogleraren, dat in
de hemel met dit speciale getuigschrift van Rome rondloopt is vermoedelijk …
gering’, schreef Godfried Bomans zes decennia geleden in de Volkskrant.21 Dat
de Radboud Universiteit, die zich intussen vanuit een verzuilde Rooms-Katholieke Universiteit tot een brede, open universiteit heeft ontwikkeld, nu tussen zijn
oud-rectoren een ‘heilige professor’ heeft staan, heeft een bijzondere betekenis.
Want de dapperheid waarmee Titus Brandsma tot zijn ondraaglijke dood aan
zijn onbuigzame waarheidsliefde vasthield, kan zelfs voor de seculiere medewerker en student als ideaal en leidraad dienen.
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