Vrienden van

Titus Brandsma

Titus Brandsma blijft spreken
Titus Brandsma is bekend
geworden als een prachtig
en moedig mens met een
grote geestelijke weerbaarheid. Hij is voor velen
een bron van inspiratie.
Een vroege marteldood
in Dachau heeft hem niet
voorgoed tot zwijgen gebracht. Hij blijft spreken door
zijn vele geschriften, maar
ook door wie hij was. Veel
mensen hebben getuigd
van zijn onbaatzuchtige
liefde en onvoorwaardelijke
trouw aan de waardigheid
van iedere mens. Hij bleef
overeind in zijn laatste beproeving in Dachau. Zijn geestkracht is als een erfenis.
Hij is een bron van inspiratie, die wij in onze tijd zo hard
nodig hebben. Veel scholen, parochies, religieuze gemeenschappen, bibliotheken, en instituten voor spiritualiteit dragen zijn naam met ere. Dit geldt niet alleen
voor ons land, maar ook voor velen wereldwijd.
De Tituskrant beoogt de betekenis van Titus Brandsma bekend te maken en te verspreiden . Wij willen
‘vrienden’ maken om de rijkdom van zijn erfenis door
te geven. Veel vrienden van Titus hebben ons door de
jaren heen al voortreffelijk geholpen. Daar zijn wij dankbaar voor. Via deze krant willen wij met deze vrienden
contact houden. En natuurlijk willen wij graag nieuwe
Vrienden werven. Een jaarlijkse bijdrage van minimaal
€10,- helpt ons bij de taak van de Stichting Vrienden
van Titus Brandsma. Ingesloten treft u hiervoor een
machtigingskaart aan.
Met heel veel dank, Falco Thuis o.carm.
Voorzitter Stichting Titus Brandsma

Wat houdt vrede eigenlijk in?
Wij die midden in de wereld staan,
wij die meer dan we onszelf bewust zijn,
worden beheerst door de publieke opinie
om ons heen,
laten we ons eens afvragen,
of ook wij wel worden geleid
door de juiste voorstellingen van hetgeen
de vrede in de menselijke samenleving
eigenlijk inhoudt.
Willen wij niet teveel water en vuur verzoenen?
Willen wij niet teveel
aan de maatschappij vrede schenken
zonder dat wij er ons druk over maken,
die maatschappij dusdanigerwijze
van inzicht te doen veranderen,
dat zij die vrede ook kan aannemen en waarderen.
Vrede en vredelievendheid (1931)

Aankondiging herdenking
Titus Brandsma
Op 26 juli 2017 is het 75 jaar geleden dat Titus
Brandsma is gestorven in Dachau. Wij willen
hem in dankbaarheid gedenken. U bent van
harte uitgenodigd.
Het programma van de dag wordt in het
voorjaar bekend gemaakt. Noteer alvast de
datum in uw agenda.

Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid

Titus Brandsma, mijn beste vriend
Pater Titus inspireert mij op veel manieren. Het begon al
in mijn vroege jeugd. Ik was zeven jaar en hoorde eind
juli 1942 van mijn ouders, dat pater Titus Brandsma
uit Bolsward in een kamp in Duitsland was gestorven.
Ze spraken met eerbied over hem en waren bedroefd.
“Hij was gevangen genomen omdat hij goed was voor de
Joodse kinderen”, hoorde ik. Later kreeg ik een gedachtenisprentje met zijn foto en het gedicht, dat hij in de
gevangenis in Scheveningen had geschreven: “O, Jezus,
als ik U aanschouw…”. Dit gedicht heb ik van buiten geleerd. Het sprak mij aan en was voor mij soms een troost
en steun. Pater Titus ging met mij mee, heel mijn leven.
Hij kwam steeds dichter bij mij in de kloosters waarin ik
woonde in Oss, Boxmeer, Merkelbeek, Rome, Nijmegen
en Zenderen.
Dit zijn plaatsen, waar pater Titus ook had gewoond en gewerkt. Veel inspiratie heb ik gevonden
in de jaarlijkse Dachau-reizen in de geest van pater
Titus. Deze reizen hebben mij en de medereizigers diep
geraakt en een blijvende indruk nagelaten. Pater Titus
verveelt nooit: hij straalt in alle eenvoud leven uit en

Tjalling van Balen o.carm.
optimisme. Het meest inspireert mij zijn religieuze
levenshouding, die God nabij weet. Vanuit deze houding heeft hij veel mensen troost en bemoediging geschonken. Zijn Godsbeeld was geen abstracte schets,
maar een levende werkelijkheid, die hem vervulde met
vreugde en vrijheid. In zeer barre omstandigheden kon
hij zeggen: “Het gaat mij goed”. Titus Brandsma is mijn
beste vriend.

Titus loop Oss
Tijdens de Vredesweek is voor het eerst de Titusloop gehouden, waarbij het vuur
van de Vredesvlam van de Titushof in Nijmegen overgebracht werd naar de Jozefkerk in Oss.
Een groep wandelaars uit Oss en Nijmegen liep met het vuur langs plaatsen die
verbonden zijn met het leven van Titus Brandsma. Zo werd de verbinding van de
steden die in zijn leven belangrijk zijn geweest tot uitdrukking gebracht met een
vredesvlam. De tocht voerde langs het Clarissenklooster in Megen waar zuster Maria
(= de oudste zus Boukje Brandsma) gewoond heeft. Daar was een kleine Brandsma
expositie ingericht.
Opdat zoveel mogelijk mensen konden meedoen, hoefde niet de hele afstand
gelopen te worden. Men kon ook een stuk van de route lopen. Het weer was de
deelnemers welgezind, de tocht goed uitgezet, de route fraai, de deelnemers zeer
tevreden en voldaan. Het was een mooie dag met ongeveer tachtig deelnemers.
In een Oecumenische viering in de St. Jozefkerk werd op zondagmorgen het licht
van de Paaskaars ontstoken en het vuur door jongeren van de Titus Brandsmaparochie overgebracht naar het monument Vrijheid, Verdraagzaamheid, Vrede te Oss ter
afsluiting van de vredesweek. Ook bij het Titusmonument werd de fakkel met het
Vredesvuur ontstoken.
Dit nieuwe initiatief om Titus Brandsma te betrekken bij de vredesweek is zeker voor
jaarlijkse herhaling vatbaar. Dat de vlam van de Vrede zich mag verspreiden en door
steeds meer mensen gedragen mag worden.
s Tekening: Paul Reehuis
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Het ‘spirituele surplus’ van Titus Brandsma

s Dominee Koos Sluiter uit Almelo.

en die zo iemand zelf als Godsgeschenk aanvaardt. In
die zin waren ze tot het laatst ook ongrijpbaar voor wie
hen gevangen hielden. In 1932 hield Titus Brandsma als
rector magnificus de Dies-rede die handelde over het
Godsbegrip. Hij zegt “God is kenbaar in ons wezen” en
die Godsaanschouwing heeft zijn uitwerking op ons gedrag. De spiritualiteit van de Karmel is doordrongen van
de verborgen aanwezigheid van God in de hele schepping en in ieder mens; voor Titus gold dat ook voor zijn
beulen. De ‘vrijgevige’ verbondenheid van God met alle
mensen voorziet het rooms-katholieke mensbeeld van
een positief voorteken, waar bij protestanten eerder
het besef van een breuk voorop staat, die geheeld moet
worden. Dat is mij als protestantse deelnemer aan deze
reis weer eens duidelijk geworden.

Ten geleide: na een reis naar Dachau schreef dominee
Koos Sluiter uit Almelo een impressie over zijn reiservaring.

Heiligverklaring Titus Brandsma?

Tijdens de Dachaureis drong de vraag zich bij mij
op waar het ‘geestelijk tegoed’ van iemand als Titus
Brandsma op berust. In mijn argeloosheid vroeg ik een
doorgewinterde Karmeliet naar het ‘spirituele surplus’
van Titus. Meteen bedacht ik: zoiets kan alleen een
buitenstaander vragen. Maar toch: er zijn veel van zulke verdienstelijke mensen geweest die voor hun inzet
en trouw met hun leven hebben betaald en waarom
wordt juist deze ene zorgvuldig in herinnering gehouden en wordt aan hem als een model van geloven
gerefereerd? Immers, de persoon en het werk van Titus
Brandsma blijken een bron van inspiratie te zijn voor
heel veel verschillende mensen; instellingen zoals het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen bouwen voort
op zijn wetenschappelijke en maatschappelijke inzet
en activiteiten. Voor protestants Nederland zou ik geen
vergelijkbare identificatiefiguur kunnen noemen – niet
alleen omdat ons deze benadering lichtelijk verdacht
voorkomt. Voor mij komt Dietrich Bonhoeffer nog het
dichtst in de buurt. Daar kan ik dezelfde vraag naar het
‘spirituele surplus’ stellen. Waarom zijn zulke mensen
blijvend actueel? De tochten in de bus waren lang genoeg om mezelf die vraag te stellen. Verder dan een
voorlopig antwoord ben ik niet gekomen. In gedachten zie ik de punten van een driehoek: een persoon
met een luisterende grondhouding, een intellectuele
gedrevenheid om het kerkelijk geloofsgoed te doordenken met het oog op de eigen cultuur en een brede en
actieve maatschappelijke en politieke betrokkenheid.
Die drie punten omsluiten een persoonlijke geloofskern, die zich aan iedere greep van buitenaf onttrekt

Telkens weer wordt van vele kanten de vraag gesteld:
‘Is de Zalige Titus Brandsma op weg naar de heiligverklaring?’
Hier wil ik graag vertellen van de wonderbaarlijke
genezing op voorspraak van Titus die me persoonlijk is
verteld door de degene zelf die het is overkomen. Een
Amerikaanse medebroeder had een vreselijke melanoom aan zijn hoofd, reeds in een levensbedreigend
stadium, het bracht hem aan de grens van de dood. Nu
al meer dan 10 jaar geleden. Pater Michael, dat is zijn
naam, werkte in die tijd voor een bisdom in Florida.
De bisschop van het diocees, met zeer velen geschokt
door de ernstige situatie van pater Michael, vroeg heel
het bisdom te bidden tot Titus Brandsma om redding
en uitkomst. Wat de dokters voor onmogelijk hielden,
gebeurde toch. De kanker genas en verdween. Een
kerkelijke rechtbank in Florida heeft de getuigen verklaringen over dit wonderlijk gebeuren vast gesteld
en doorgegeven aan Rome. Pater Michael, die zich
nu al jaren prima voelt, liet mij dit weten. Ook vroeg
hij als een ware vriend van Titus, die zo ‘helend’ in zijn
leven aanwezig is, naar mogelijkheden om de geestelijke erfenis van Titus Brandsma ook in het Engelse
taalgebied verder te verspreiden.
De Romeinse molens malen traag, maar misschien kan
deze wonderbare genezing tot zijn heiligverklaring
bijdragen.
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Falco Thuis o.carm.

Pater Titus Brandsma en zijn internationale
Marge
Op 6 november 2015 was Prior Generaal Fernando Millán
Romeral in het gemeentehuis in Oss aanwezig bij de benoeming van Titus Brandsma tot ereburger van de stad.
Fernando sprak over hoe Titus leeft in de internationale
Karmelfamilie.
Tijdens de afgelopen jaren ben ik in de gelegenheid
geweest om deel te nemen aan diverse vieringen ter
ere van de Zalige Titus Brandsma, hier in Nederland en
in andere delen van de wereld. Ik wil enkele van deze
gebeurtenissen en feesten met u delen zodat u een idee
krijgt hoe populair Titus Brandsma is en hoe mensen in
verschillende landen hem zien en eren. Laten we beginnen met te zeggen dat Titus Brandsma waarschijnlijk de
populairste moderne “heilige” is in wat we het “Karmelitaanse universum” zouden kunnen noemen. Hiervoor
zijn vele redenen: hij was een zeer betrokken persoon
en had enkele universele waarden, zoals vrijheid, broederschap of vrede; hij had de moed om de bezettende
Nazi-regering te weerstaan; hij was een man met cultuur, spiritualiteit en sociale bewogenheid; en – niet in het
minst – hij was een man van dialoog en oecumenische
gesteldheid, en toch een standvastig iemand met betrekking tot de belangrijkste overtuigingen.
Titus en de volkscultuur
Ik heb de afgelopen jaren
veel reizen gemaakt naar
Latijns Amerika om de Karmelfamilie te bezoeken in o.a.
EI Salvador, Bolivia, Colombia, Venezuela en Argentinië.
Het was erg interessant om
te zien dat er op sommige
plekken
volksbibliotheken
(“bibliothecas
populares”)
zijn onder de naam van
Titus Brandsma. Ik heb er drie
“ingewijd”. Het is interessant dat in verafgelegen plekken Titus herkend wordt en er is die “link” tussen hem en
de volkscultuur. Het hoofddoel van deze bibliotheken is
om de cultuur te delen met de armste bevolkingsgroepen, vooral in gebieden waar het basisonderwijs minimaal is en soms zelfs helemaal niet bestaat. Titus was
altijd iemand die nogal betrokken was bij het scheppen
van cultuur en ook bij het toegankelijk maken van cultuur. Titus daagt ons karmelieten uit tot het creëren van
plekken en ruimtes voor ontmoeting en cultuur.

Radio Titus in EI Salvador
EI Salvador is een van de kleinste landen van Latijns
Amerika. De karmelieten aldaar hebben veel projecten
en zeer boeiende werkzaamheden, bijv. “Radio Titus”.
Dit is een radiostation dat op internet te vinden is en
dat geleid wordt door een groep jonge lekenkarmelieten. Zij werken erg hard om het bekendheid te geven,
niet alleen in EI Salvador maar ook in andere landen
van Centraal Amerika en over de hele wereld. Titus was
journalist en enthousiast over journalistiek en communicatie. Vanaf de tijd dat hij student was, was hij betrokken bij enkele tijdschriften en kranten waarmee hij
bleef samenwerken zelfs toen hij in Rome studeerde. In
feite was zijn passie voor de journalistiek, voor heldere,
eerlijke en ethisch verantwoorde informatie de reden
waarom hij gearresteerd werd in januari 1942.
‘Radio Titus’ is een radiostation, dat uitzendt via internet
(www.radiotitus.com).
Titus en kunstenaars
Enkele jaren geleden ontving ik een uitnodiging om
een conferentie te verzorgen in Bolsward, vlakbij de
geboorteplaats van Titus Brandsma. Tijdens het jaar
dat ik daar was, was er een tentoonstelling over Titus
Brandsma met diverse artistieke presentaties. Mij werd
toen gevraagd verschillende stukken uit enkele Karmelkloosters aan te leveren. Van daaruit pakte ik het idee
op om kleine artikeltjes te gaan schrijven en – wat belangrijker is – om jonge kunstenaars met wie ik een vertrou-wensband had te vragen om hun eigen kijk op de
Zalige Titus Brandsma.
Graag wil ik twee voorbeelden
noemen. Het eerste is van de
Maltezer schilder Fabio Borg. Hij
heeft diverse thema’s uit de karmelspiritualiteit en -geschiedenis
geschilderd. Toen ik hem voorstelde om Titus te schilderen, was hij
opgetogen. Ik stuurde hem enkele
boeken en na enige weken schreef
hij me terug en zei dat het schilderij klaar was.
Het tweede is van de Spaanse jonge naïeve kunstenaar Iria Fernández. Ik ontmoette haar bij een bezoek
aan onze Karmelieten in Los Angeles. Ze wist dat ik aan
artikelen over Titus werkte en besloot om een portret te
schilderen in haar speciale stijl. Deze twee kunstenaars
hebben Titus weergegeven op verschillende manieren
en met verschillende technieken. In zekere zin hebben
zij de nauwe band voortgezet die professor Brandsma
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onderneming

Titus in beeld
had met enkele kunstenaars uit
zijn tijd. Ik denk met name aan
de Belgische expressionist Albert Servaes, die zijn beroemde Via Crucis (de kruisweg) schilderde. We kunnen zeggen dat de
vriendschap tussen Titus Brandsma en kunstenaars op deze
manier doorgaat!

Titus Brandsma en Teresa van Avila
De grote bewondering en liefde van pater Titus voor
deze Spaanse mystica is wel bekend. Toen hij nog student was, publiceerde hij een soort bloemlezing van
teksten van Teresa Gedurende heel zijn leven ging Titus door met het publiceren van studies over het leven,
het werk en de spiritualiteit van Teresa. Hij bestudeerde
bijvoorbeeld haar relatie met de Rijnlands-Vlaamse
mystiek en met de moderne devotie, met name Ruusbroec. Zelfs in de gevangenis van Scheveningen ging
Titus door met een soort spirituele biografie van de
Heilige van Avila.
Dit jaar hebben we de 500e geboortedag van Teresa van
Jezus gevierd. In die context was het zeer ontroerend
om de getuigenis van Titus te mogen weergeven in
een lezing en hoe hij zijn leven werkelijk betrok op zijn
toewijding aan en bewondering voor Teresa van Avila.
Op 8 november 1985, het jaar van de zaligverklaring, sprak Pater Mathot, redemptorist, bij de onthulling van het beeld van Titus Brandsma op de
campus van de Katholieke Universiteit te Nijmegen
deze woorden:

Die inwoning en inwerking Gods
moet zich in ons leven openbaren,
uitstralen in heel ons wezen
en optreden

‘Ik heb trachten aan te geven, dat deze hoogleraar op
de eerste plaats medemens en medechristen is vanuit
zijn innerlijkheid. Dit heb ik aangeduid vooreerst door
een spelletje met de twee toga’s, zijn hoogleraarstoga
van zijde en fluweel en tressen draagt hij over zijn linkerarm. Maar zijn eenvoudig habijt van Karmeliet is
zijn lijfrok. Vooral heb ik echter getracht in zijn houding en in de uitdrukking van zijn gezicht de mens te
typeren met zijn aanspreekbaarheid en zijn dienstvaardigheid, met toch de indruk van ingekeerdheid
in studie en gebed. Deze gelijktijdigheid van het één
en het ander kenmerkt namelijk heel dat leven tot in
gevangenschap, ziekte en dood toe.’
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Meer liefde in de opvoeding
“Er is geen factor in
opvoeding en onderwijs
machtiger dan de liefde”,
aldus Titus. Vanuit het
besef dat er leraren zijn
die de kracht van liefde
onderschatten roept hij
op tot meer liefde in het
onderwijs. Hij geeft een
s Dr. Anne-Marie Bos
treffende beschrijving van
de ‘wondere macht’ en
‘geheimzinnige kracht’ van de liefde. In zeven punten:
1.	Liefde maakt ontvankelijk. Titus gebruikt hier het
beeld van een plant in de zon. Zoals een plant de
zon zoekt en zich daarnaar richt, en opengaat en de
takken open spreidt om er alle weldoende stralen
van op te vangen, zo legt de liefde het jeugdige hart
open en maakt het ontvankelijk voor de schatten die
de liefde er zo graag in geplaatst ziet.
2.	Liefde blijft op den duur niet onbeantwoord. Liefde
prikkelt tot wederliefde. Enkele malen herhaalt Titus
dat dit niet altijd meteen te zien is, maar “de volle
kracht van een liefdevolle opvoeding openbaart
zich pas later.”
3.	Liefde is vindingrijk. Een hart dat met liefde streeft
naar een doel zoekt steeds naar middelen om dat
doel te bereiken. Gaat het niet op de gewone wijze,
dan probeert de liefde het op ongewone wijze.
4.	Liefde is het eerste gebod. Titus erkent de weten-

schappelijke bevoegdheid die een leraar moet hebben, maar zet de liefde als eis daarnaast. Een eis die
“God, de Alwijze,” zelf stelt. Het is het eerste gebod
waaraan men Zijn leerlingen kent.
5.	Liefde maakt sterk. Liefde moet niet verward worden
met slapheid. Wel is het eigen aan de liefde om waar
het kan met zachtheid op te treden. Juist omdat
de liefde verdraagzaam is en geduldig, geeft ze de
opvoeder de benodigde zelfbeheersing.
6.	Liefde doet het goede in het kind waarderen. Tegelijk
bevordert het de reflectie op het eigen handelen: de
onvolmaaktheid van het kind staat niet los van de
onvolmaaktheid van de leraar.
7.	Liefde zet aan tot hulpvaardigheid. Het kind moet
zoveel mogelijk zichzelf vormen, maar met de hulp,
de leiding en de voorlichting van anderen.
Titus eindigt met een bede: “Schenk ons de Geest van
liefde”. Een bede waar we ons in deze tijd van harte bij
kunnen aansluiten.
Dr. Anne-Marie Bos coördineert het editieproject van
De werken van Titus Brandsma. De volledige tekst van
het artikel van Titus Brandsma bevindt zich in het Titus
Brandsma Archief te Boxmeer en wordt momenteel gereed gemaakt voor publicatie. Over de voortgang van
het editieproject houden wij u graag op de hoogte in de
volgende edities van deze krant.

Om te lezen
Op de website van het Nederlands Carmelitaans Instituut zijn diverse interessante teksten van en over Titus Brandsma te vinden. U vindt er o.a. lezingen van pater Falco Thuis, van pater Rudolf van Dijk z.g. en van zuster Susan van
Driel. De teksten maken deel uit van de Reeks Karmelitaanse Vorming (RKV). U vindt ze onder de knop Teksten.
•
•
•
•
•
•

Titus Brandsma, Naar Jezus met Maria. Karmelretraites. RKV 16
Titus Brandsma, Mystiek van de Carmel. RKV 19
Falco Thuis, Titus Brandsma, de karmeliet die ons blijft inspireren. RKV 5
Susan van Driel, Voorwerp van Gods liefde. RKV 17
Rudolf van Dijk, Titus Brandsma en de Moderne Devotie. RKV 18
Prof. dr. Jacques van Ginniken s.j.: ‘Aldoor een gelukkige mensch...’
Herdenkingsrede ter nagedachtenis aan prof. dr. Titus Brandsma o.carm., 23 september 1942. RKV 22
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Dirk Jan Folmer,

Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942
Het Dagboek uit kamp Amersfoort van Dirk Jan Folmer
is opnieuw uitgebracht in een tweede verbeterde uitgave. Dirk Folmer was in kamp Amersfoort van 20 maart
tot 29 mei 1942. Titus Brandsma was daar van 26 maart
tot 28 april. Zij hebben elkaar dus van zeer nabij gekend. De omstandigheden waren onmenselijk en wreed,
maar tussen de gevangenen was er persoonlijk contact,
vertrouwen en steun mogelijk. En dat was er tussen
Titus en Dirk Folmer.
Folmer heeft dit dagboek nagelaten in de hoop:
‘dat (het) …. een prikkel zou kunnen zijn om het goede
te willen en om te leren begrijpen dat, ondanks druk en
ellende, het Goddelijke, de liefde voor het goede toch
blijft. Dat al dit leed slechts een golfslag is naar een
betere toekomst’.
Dirk Folmer is dan 33 jaar. Hij heeft er dan al vijftien
maanden in Scheveningen opzitten, maanden van
zware verhoren. Nu dreigt zijn straf, levenslang tuchthuis, in doodstraf omgezet te worden. Maar als een van
de zeer weinigen slaagt hij erin uit kamp Amersfoort te
ontsnappen. Toch is hij later weer teruggekeerd naar
het verzet, opnieuw opgepakt en daarbij zwaar gewond
geraakt. Sindsdien is er nooit meer iets van of over hem
vernomen.
Maar hij heeft ons zijn dagboekverslag nagelaten.
Daarin spreekt hij ook over Titus Brandsma. Meteen de
eerste avond als Titus aangekomen is in de barak, zijn
slaapplaats is tegenover Folmer, maken zij kennis en
gaan ’s avonds wandelen. Folmer ziet meteen: ‘Hij heeft
zo’n Godsvertrouwen dat hij mij kracht en moed geeft’.
Als het mensonterende leed en de dreigende dood
hem te veel worden zoekt hij steun bij Titus. Hij schrijft:
Vanavond heb ik mijn troost gezocht bij Titus Brandsma.
Ik vertelde hem over mijn problemen en het deed allemaal zo goed om zijn stem te horen. Wat heeft die man
toch een ongelofelijk kalmerende invloed!......Een sterke
moedige geest!
Titus als een goede geestelijk leidsman dekt het leed
niet toe, maar geeft hem kracht:
Zijn eindconclusie was niet: ‘Berust er maar in en geef
het over’. Nee, zo was hij niet! Zijn raad was: ‘Bid om
kracht, bid om sterkte tegen zondige opwellingen, doe
goed, oefen zelfkritiek uit, wees bewust van het kwade in
je en strijd ertegen!
Bij het afscheid, als Titus teruggebracht wordt naar
Scheveningen, zegt hij tegen Dirk Folmer:

‘Mijn jongen, geef mij je hand. Ga in God en vertrouw op
Zijn leiding. Groet allen en God zegene jullie!’.
Het boek van Dirk Folmer geeft een indringend beeld
van alles wat zich in het kamp afspeelt, de verschrikkingen, de honger en vernederingen, maar is ook een
getuigenis van de humor, de levenswil en soms onvoorwaardelijke steun en vriendschap tussen gevangenen.
Een bijzondere getuigenis.
Dat dit dagboekverslag er heeft kunnen komen is
vooral te danken aan het doorzettingsvermogen van
Jard Folmer, de dochter
van Dirk Folmer.

Dirk Jan Folmer,
Dagboek uit kamp Amersfoort, 1942.
Walburg Pers, Zutphen
ISBN 9789462491557
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Vrienden zoeken vrienden
Vrienden voelen zich betrokken bij het geestelijk
erf-goed van Titus Brandsma. U wordt reeds Vriend
voor minimaal € 10,- per jaar. Vriend zijn kunt u op
verschillende manieren uitdrukken:
• door een gift, eenmalig of periodiek,
• door een nalatenschap: erfenis of legaat,
• door een machtiging voor een periodieke afschrijving. Het formulier hiervoor kunt u downloaden
via de website: titusbrandsmamemorial.nl/vrienden.
De Stichting Vrienden is een steunstichting van het
Titus Brandsma Memorial (TBM). Deze heeft een ANBI
status en wordt geheel door vrijwilligers gerund. Uw
giften voor de Vrienden zijn dus aftrekbaar voor de
belasting.
Wilt u zich aanmelden als
VRIEND van TITUS BRANDSMA?
• Telefonisch:  (024) 360 24 21
• E-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
• Post: Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
U kunt ons ook vinden op de website van het Titus
Brandsma Memorial:
www.titusbrandsmamemorial.nl/vrienden
Stichting Vrienden van Titus Brandsma
Bank: NL62 RABO 0135897491
			 NL11 ABNA 0230007732
Via deze weg willen wij aan u als Vriend van Titus
Brandsma vragen om ons te helpen onze digitale administratie compleet te maken. U kunt dit doen door
uw e-mail adres aan ons door te geven via:
titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Wij moeten allereerst God zien
als de diepste grond van ons wezen

Tegen de stroom
Over mensen en ideeën die
hoop geven in benarde tijden.
Door: Ernst Hirsch Ballin.
Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de juridische faculteit van Tilburg en Amsterdam, voormalig minister van Justitie en lid van
de Raad van State, heeft
in Tegen de stroom, over
mensen en ideeën die
hoop geven in benarde
tijden drie mensen geportretteerd die voor hem een
moreel voorbeeld zijn. Een
van hen is Titus Brandsma. Hij schildert hem als
iemand die zich niet liet intimideren en de hoop op
medemenselijkheid levend hield. Alle drie mensen die
ingingen tegen de stroom van het gelijk van de macht.
Als men een samenleving op haar beloop laat, zijn er
winnaars en verliezers. De kortste weg naar de macht
is het mobiliseren van een groep die zich van anderen
onderscheidt door ras, religie of een ander vermeend
kenmerk van superioriteit. Mensen die deel uitmaken
van zo’n groep zijn vaak de laatsten die erachter komen
waarheen ze zijn meegesleurd. Geweld lijkt gewoon, de
slachtoffers ondergaan rechteloosheid omdat van het
recht een controletechniek is gemaakt.
In Tegen de stroom heeft Ernst Hirsch Ballin de veelzeggende verhalen van Lodewijk Ernst Visser, Titus Brandsma en Anton de Kom samengebracht. De verheerlijking
van (ogenschijnlijk) homogene samenlevingen van
vroeger, leren hun verhalen, is net zo goed verderfelijk
als een toekomstbeeld met één superieure ideologie
of cultuur. Tegen de stroom van zulke bewegingen in
maakt het recht ruimte voor gewone en ongewone
mensen.

Het boek kost € 19,99 en is uitgegeven bij Querido.
ISBN: 9789021402215
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