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Titus in theatervorm ‘Hij was verliefd op 
de stilte én liep zich de benen uit het lijf ’

reportage

DOOR PAULINE VAN KEMPEN

In de Bonifatiuskapel in Dokkum komt de zalige Friese pater, journalist en hoogleraar Titus Brandsma (1881-1942) 

opnieuw tot leven. De theatervoorstelling Titus, Leven tussen stilte en stress zoekt de parallellen tussen zijn verhaal en 

het onze.

“Laat me hieruit!

Laat deze trein aan mij voorbijgaan!

Teresa, waarom je mij verlaten?!”

Het is het dieptepunt in de voorstelling, 

deze maandagmorgen in Dokkum. De 

ogen van acteur Theun Plantinga zijn 

groot, de kaken strak. In het boven-

zaaltje van een brouwerij repeteert 

hij samen met Albert Secuur en Dirk 

Monsma, op gympen, de scène in de 

trein naar Dachau.

“Laat me hieruit! Het is genoeg geweest!”

Uit de laptop van regisseur Bruun Kuijt 

klinkt het geratel van de wielen. De 

trein dendert voort. “Dit is het moment 

dat Titus zijn gevoel kwijt is”, zegt 

Kuijt. “Hij was ook maar gewoon een 

mens.”

EEN FRIESE PREEK
Titus Brandsma overleed op 26 juli 1942 

in het concentratiekamp Dachau, vorig 

jaar 75 jaar geleden. Voor de Stichting 

754, die acht jaar geleden het initiatief 

nam tot de succesvolle musical over 

de bij Dokkum vermoorde missiona-

ris Bonifatius, was dit aanleiding voor 

opnieuw een groots opgezette productie 

in de Bonifatiuskapel.

De Friese boerenzoon, pater, journalist 

en hoogleraar Titus Brandsma, inter-

nationaal bekend door zijn verzetsrol 

in de Tweede Wereldoorlog, heeft zelf 

nog geijverd voor de bouw van deze 

bedevaartkapel. Bij de opening in 1934 

hield hij, tot ongenoegen van de aartsbis-

schop, zijn preek in het Fries.

Regisseur Kuijt vergelijkt de kapel, die 

de vorm heeft van een Romeins amfit-

heater, met het Londense Globe The-

atre. “Zo’n inspirerende omgeving! Ik 

wilde hier heel graag nog eens een stuk 

maken.” Dat mocht van producent Sjoek 

Nutma, die behalve bekende namen 

ook mensen uit de regio inschakelde. Zo 

werden er audities gehouden voor dan-

sers en zangers en voor de ‘kleine’ Titus 

en zijn heit (vader) en mem (moeder). 

Omdat de voorstelling een breed publiek 

moet aanspreken, variëren de muziek- 

en dansstijlen van klassiek tot rock. 

Eppie Dam schreef de songteksten, 

Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en 

Henk Pool componeerden de muziek. 

TERESA VAN AVILA
Terugkerend refrein is de tekst Nada te 

turbe (‘Laat niets je in verwarring bren-

gen’) van de Spaanse middeleeuwse 

mystica Teresa van Avila, bekend als Tai-

zé-lied. De heilige Teresa was voor Titus 

Brandsma een belangrijke inspiratie-

bron. Als ‘zijn muze en geweten’ is zij in 

het stuk Titus’ vrouwelijke tegenspeler.

Er moest een vrouw in, vond script-

schrijver Bouke Oldenhof. “Ik vind het 

wel een heel erge mannenwereld, zo’n 

kloosteromgeving. En daarbij: het is 

muziektheater, daar hoort altijd een 

soort van liefdeslijntje in. Het lijntje 

tussen Titus en Teresa was er een van 

toenadering en afwijzing. Teresa was van 

de stilte, en Titus was bij de karmelieten 

verliefd geworden op stilte. Maar vanuit 

Een repetitie van de bijrollen in de Bonifatiuskapel in Dokkum, waar ‘Titus’ op 31 mei in première gaat. | Foto: Marcel van Kammen
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religieuze bewogenheid liep hij zich ook 

de benen uit het lijf.”

Titus Brandsma zette zich naast zijn 

hoogleraarschap aan de Katholieke Uni-

versiteit Nijmegen in voor de emancipa-

tie van de katholieken, voor onderwijs en 

journalistiek, voor de Friese taal, land-

schap en cultuur en voor de erkenning 

van de middeleeuwse mystiek.

“Ik herken dat van mijn vader”, vertelt 

Oldenhof. “Hij was bestuurslid van 

ongeveer elke vereniging die Titus heeft 

opgericht en zo’n beetje de hele dag aan 

het vergaderen.”

EEN ERESCHULD
Met zijn twee jaar geleden overle-

den vader heeft hij ook veel over de 

beroemde Fries gesproken. Herman 

Oldenhof begon in 1941 aan zijn theo-

logiestudie in Nijmegen en volgde zelfs 

nog een college bij Brandsma. Hij moest 

echter al snel onderduiken in Friesland 

omdat hij weigerde een loyaliteitsverkla-

ring te ondertekenen. 

“Later promoveerde hij op een studie 

naar katholieke schuilkerkjes in Noord-

west-Friesland. Hij zag dat als een ere-

schuld, vanwege de oorlog. Mijn bijdrage 

aan Titus is ook een soort ereschuld aan 

mijn vader. Ik ben niet gelovig, maar ik 

ken die wereld heel goed. Ik vond dat ik 

dit moest doen.”

Gelovig of niet, we kunnen ons alle-

maal spiegelen aan het leven van Titus 

Brandsma, meent Oldenhof. “Iedereen 

is ontzettend druk bezig om het geluk 

te vinden. Maar passen die stress en het 

doel, innerlijke rust, wel bij elkaar? Als 

er iets is wat blijft hangen, dan hoop ik 

dat het dit is. Nada te turbe, maak je niet 

druk.”

GOD EN DE DUIVEL
Waar in het eerste deel van de voorstel-

ling het levensverhaal van Titus wordt 

verteld aan de hand van een dialoog 

tussen God en de duivel, is het tweede 

deel een eigentijdse passie, een lijdens-

verhaal. Op dat idee kwam de script-

schrijver door de heiligverklaring die 

Titus Brandsma mogelijk dit jaar nog 

wacht.

“Een heilige is de lijdensweg van Jezus 

gegaan. De student die zegt: ‘Professor 

Brandsma, ik had toch een afspraak met 

u’, dat is Judas die hem verraadt. En die 

scène in de trein, dat is Gethsemane.”

HET GOEDE DOEN
Dit is geen komedie, besefte Theun 

Plantinga toen zijn regisseur Bruun Kuijt 

hem vroeg voor de rol van Titus. “Ik 

moet eerlijk zeggen dat ik wel schrok 

toen ik er iets over las. Ik moest echt uit 

mijn comfortzone. Maar Bruun gaf mij 

ontzettend het vertrouwen dat ik dit ook 

kan spelen.”

En hij kan het, zo weet de uit Veen-

wouden afkomstige acteur inmiddels, 

omdat hij zich kan inleven in Titus. “Ik 

moet zijn eigenschappen ook vinden in 

mezelf. Als dat me niet lukt, moet een 

ander het doen”, vindt hij. “Ik zie God 

als energie tussen mensen en ik denk dat 

Titus zo ook naar anderen keek. Daarom 

oordeelde hij niet en probeerde hij het 

goede te doen, juist ook in de kleine 

dingen. Dat vind ik ontzettend inspire-

rend.”

JOUW WEG
“Ik ben er nog”, klinkt de stem van 

Teresa in de trein naar Dachau. “Dit is 

de weg die niemand wil gaan, maar het is 

jouw weg.”

Dan hoort Titus de muziek en zingt hij 

zachtjes mee: 

“Niets zal u schenden, 

niets u kwellen, 

gij zijt in God 

en God in u.” h

Titus, 
de voorstelling

Het muziektheaterstuk Titus, 

Leven tussen stilte en stress gaat 

op vr6dag 31 mei in première in 

de Bonifatiuskapel in Dokkum. 

Daarna vinden nog acht voor-

stellingen plaats. Met o.a. Theun 

Plantinga (Titus), Alexandra 

Alphenaar (Teresa), Joop Witter-

mans (duivel), Maike Boerdam 

(God), Albert Secuur (dominee 

Kapte6n), Bouke Oldenhof 

(script), Bruun Ku6t (regie).

Info: www.titus2019.nl

Tekst die Eppie Dam schreef voor 

de rol van Titus Brandsma, die zich 

hier in de gevangenis van Scheve-

ningen bevindt.

Ik vind nog 
vr6heid in 
m6n cel

Ik bl9f de dagen maar herhalen

als woorden van een oud gebed.

Je moet ze naar jezelf vertalen.

Ik bl9f de dagen maar herhalen

voordat de cel in m9 gaat malen:

plavuizen, waterkan en bed.

Ik bl9f de dagen maar herhalen

als woorden van een oud gebed.

Ik bl9f de ruimte hier maar zoeken

met stenen muren twee b9 vier.

Ik ken intussen alle hoeken.

Ik bl9f de ruimte hier maar zoeken

en bid m9n woorden uit de boeken:

completen, vespers en brevier.

Ik bl9f de ruimte hier maar zoeken

met stenen muren twee b9 vier.

Wat ik verloren was herwon ik,

ik vind nog vr9heid in m9n cel.

Wat ik niet machtig was dat kon ik,

wat ik verloren was herwon ik.

Pas nu ben ik een ware monnik.

Maar kloppen deze kronkels wel…?

Wat ik verloren was herwon ik,

ik vind nog vr9heid in m9n cel.

Theun Plantinga als Titus Brandsma, tijdens de treinrit naar Dachau. | Foto: Marcel van Kammen


