
VAN KERKEN EN KUNSTENAARS

vergadering een uiteenzetting te horen waarom hij, de Nazi, nu als verrader
beschouwd moest worden - een uiteenzetting, zo openhartig dat een van zijn
collega's later zei: 'Het was om te rillen.' Er sprak uit zulk een optreden niet
veel angst. Blijmoedigheid en angst zijn dan ook onverenigbaar. Het was of
Brandsma zich in zijn geloof volstrekt onaantastbaar voelde.

Zo was het ook na zijn arrestatie. 'Ik ben et helemaal thuis, in dat kleine
celletje', kon hij in de Cellenbarakken, een week nadat hij opgepakt was,
schrijven.

'Ik heb mij er nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er alleen, 0 ja, maar nooit
was Onze Lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde dat Hij zich
weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen of de
mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en
gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo
gelukkig en tevreden geweest.' 1

'Ik wil hier altijd blijven' - neen, begin maart werd Brandsma naar het
concentratiekamp Amersfoort gebracht. Vijf weken was hij daar. Hij was
er veel ziek. Vrienden die hem uit de Cellenbarakken kenden, wisten hem
na enkele dagen, die veel van hem vergden, uit een ploeg voor zwaar werk
te halen. Zijn maag gaf hem weer last, hij kwam in de ziekenbarak terecht,
het Revier, later weer in een gewone barak. Hij was medegevangenen tot
steun, katholieken en niet-katholieken. De katholieken onder hen gafhij zijn
priesterlijke zegen: 'hij drukte ieder de hand en maakte er met de duim een
kruisje op, zonder woorden. Dat maakte een diepe, vertroostende indruk',
aldus Aukes; 'en de heilige van de dag placht hij te memoreren in een kort
preekje.P De zieken in het Revier ging hij regelmatig troosten. 'God keurt
je waardig, dit offer te mogen brengen', zei hij tegen één. Op Goede Vrijdag
hield hij in een barak een voordracht over de Nederlandse lijdensmystiek;
voordrachten over zuiver godsdienstige onderwerpen waren er na het
sterven van ds. van den Bosch verboden. 'Bij zijn lezing stond Titus Brands-
ma', aldus weer Aukes,

'op een kist, tussen twee rijen bedden in. Rond de tafels voor hem zaten de
belangstellenden uit andere barakken en opgepakt op en tussen de bedden aan alle
kanten de eigen inwoners van de barak, in het geheel een auditorium van aan-
zienlijk meer dan honderd man ... professoren, vooraanstaande geestelijkenen
leken, juristen en journalisten, maar ook andere mensen, allen in hun oude
soldatenkleren, allen met lijdende en vermagerde gezichten; de spreker met zijn

1Titus Brandsma: Mijn cel, Dagorde van een gevangene (nov. 1944), p. 16-17.
2 Aukes: Het leven van Titus Brandsma, p. 256.


