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dinsdag	
  4	
  april	
  a.s.	
  13.00	
  uur	
  :	
  Titus	
  
Brandsma	
  Museum	
  is	
  open	
  voor	
  bezoek	
  
vanaf	
  4	
  april	
  t/m	
  11	
  november	
  2017:	
  	
  
wisselexpositie	
  'In	
  het	
  spoor	
  van	
  Titus'	
  
(geprolongeerd).	
  
zaterdag	
  8	
  april	
  t/m	
  zondag	
  9	
  april:	
  	
  
Nationale	
  Museumweek	
  2017	
  

Liefde blijft op den duur niet onbeantwoord.
Het groote geheim van de kracht der liefde is haar prikkeling tot wederliefde. De liefde
wordt niet altijd begrepen, niet altijd verstaan, soms zelfs misduid en misbruikt, ik geef dit
alles toe, maar wie zal mij bestrijden, dat tenslotte het menschelijk hart – laat ik gerust
zeggen: de mensch – voor niets meer ontvankelijk is dan voor de liefde. De mensch en vooral
het kind hunkert er naar. Hij kan er niet buiten. Ademen in een sfeer, waarin de liefde niet
straalt, beteekent het jonge leven onthouden, waaraan het behoefte heeft als aan zonnige
lucht.
Citaat uit: Titus Brandsma, 'Meer liefde in de opvoeding'
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Jaarverslag 2015
Missie
Het Titus Brandsma Museum
is een museum met religieushistorische optiek. Het wil dé
plaats zijn waar het veelzijdige
en veelbewogen leven van
pater Titus Brandsma O. Carm.
wordt getoond in een museale
opstelling. Het museum
besteedt tevens aandacht aan
de hedendaagse betekenis van
de principes en levensovertuiging van pater
Brandsma.
De brede toepasbaarheid en
voorbeeldfunctie van
Brandsma's principes in tal van
aspecten van het moderne
leven wordt museaal verwerkt
in thematische exposities
(wisselexposities)over
spiritualiteit, onderwijs,
journalistiek, oecumene,
kunsthistorie etc.
Het museum schenkt tevens
aandacht aan de traditie en
cultuur waaruit Titus
Brandsma voortkwam,
namelijk de diverse facetten
van het Rooms-katholieke
geloofsleven van de Friese
bevolking, in de meest brede
zin van het woord. Dit concept
biedt uitgangspunten voor
uitbouw en differentiatie.
Voor Bolsward en omgeving is
het museum een herkenbare
plek, waar jaarlijks een
wisselexpositie te zien is en er
regelmatig een lezing en/of
educatief programma
plaatsvindt. Het museum wil
een verbindend element zijn in
het cultuurtoeristisch aanbod
binnen de stad Bolsward.

Het Titus Brandsma Museum is
een gastvrij museum met goede
publieksvoorzieningen.
Uitvoering
Er vindt doorlopend onderzoek
plaats over diverse objecten; van
de geschiedenis van het object,
ten behoeve van
collectieregistratie,
wisselexposities, publicaties.
Resultaten van onderzoeken
worden bekend gemaakt door
middel van expositie,
publicaties, website etc.

Openingstijden
Het museum is 's middags
geopend van april tot en met
november van dinsdag tot en
met zaterdag van 13.00-17.00
uur. Buiten deze tijden is het
museum op afspraak
geopend voor groepen, ook in
de winterperiode.

De 'producten' die het Titus
Brandsma Museum aanbiedt,
bestaan uit een vaste expositie
'Hier ga ik voor, hier sta ik voor'
over leven en werken van Titus
Brandsma, een wisselexpositie,
rondleidingen en speciale
activiteiten als lezingen
en(wandel)routes. Het is een
gevarieerd aanbod, gericht op
een breed publiek.
Het museum heeft de vaste
expositie als basis van het
museum ondergebracht op de
begane grond.
De wisselexposities worden
gehouden in de bovenzaal en in
2015 in nauwe samenwerking
met de naastgelegen
expositieruimte van het Archiefen Documentatiecentrum voor
RK Friesland.
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Vervolg jaarverslag 2015
Expositie in 2015

	
  

Wisselexpositie en activiteiten: 	
  

De wisselexpositie 2015 kwam tot stand dankzij
medewerking van:

Een Mirakel! Beeld van Maria van Sevenwouden
Ter gelegenheid van het jubileumjaar "Maria van
Sevenwouden 1515-2015' werd de geschiedenis van
het Mariabeeld en de bedevaart naar Bolsward
getoond. Het museumbestuur heeft daarbij gehoor
gegeven aan het verzoek van de
jubileumcommissie van de bedevaart rond Maria
van Sevenwouden om door middel van een
wisselexpositie in het Titus Brandsma Museum de
historie van deze Bolswarder bedevaart met
regionale uitstraling nader toe te lichten.
De expositie werd geopend met een dialezing van
J.R. van der Wal, emeritus pastoor van Bolsward, in
de Sint Franciscuskerk. Het parochiekoor zorgde
voor een muzikale noot. Na een dankwoord van de
museum-directeur aan de medewerkenden,
bruikleengevers en de sponsoren volgde een
bezoek aan het museum en de expositieruime van
de Stichting Archief- en Documentatiecentrum
voor R.K. Friesland. Deze ruimte was ingericht
met een keur aan Mariabeelden en diverse
illustraties van kunstwerken met de symboliek van
de 'Annunciatie' (Maria Boodschap. Het
jubileumjaar vierde haar hoogtepunt met de
bedevaart 'Maria van Sevenwouden 1515-2015' op
17 mei, daarna liep de belangstelling terug.

!

Stichting Archief- en Documentatiecentrum
voor Rooms-Katholiek Friesland

!

Zalige Titus Brandsma Parochie te Bolsward

!

Jubileumcommissie Maria van Sevenwouden
1515-2015

!

Gemeente Súdwest Fryslân

!

Stichting Het Weeshuis

!

Stichting Anthony Gasthuis

!

Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting

!

dhr. H. Nota, pr.

!

mevr. A. Yedema

!

de expositiewerkgroep van het Titus Brandsma
Museum onder leiding van mevr. drs. H.G.
Joustra

Op 8 september organiseerde het museum er een
interessante lezing van kunsthistorica drs.
Godelieve Huijskens over de Annunciatie
symboliek door de eeuwen heen' met beelden van
diverse kunstvoorwerpen in grote en kleine kerken
en musea. De avond werd druk bezocht.
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vervolg jaarverslag 2015
Educatie in het museum
Student museologie R. Vugts aan de Reinwardt Academie
heeft onder begeleiding van museumdirecteur mevr. drs. H.G.
Joustra een stageperiode in het museum doorlopen, waarbij hij
kennis heeft gemaakt met het reilen en zeilen in een klein
museum dat geheel verzorgd wordt door vrijwilligers. In het
kader van zijn studieopdracht heeft hij een educatief
programma 'Muziek in de Oorlog' voor het museum
ontwikeld voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en
de eerste klassen van het middelbaar- en voortgezet onderwijs.
(10-14jr.) Jaarlijks wordt het museum bezocht door een tiental
schoolgroepen, waarbij zowel de docent als ook de
vrijwilligers de kinderen informeren over Titus Brandsma, zijn
geloof en strijd tegen de bezetter. Het educatief programma is
in het najaar van 2015 in gebruik genomen.
Ter afsluiting van de stage hield R. Vugts een interessante
lezing voor de vrijwilligers van het museum, waarbij hij
ondermeer uitleg gaf over het educatieve project 'muziek in de
oorlog, waarbij de 'beleving' centraal staat.
In september 2015 trad R. Vugts toe als algemeen lid van het
museumbestuur.
Schenkingen
Het Titus Brandsma Museum ontving in 2015 enige museale
voorwerpen als schenking. Deze voorwerpen zijn opgenomen
in de museale collectieregistratie, die gezamenlijk wordt
gevoerd met de stichting Archief- en Documentatiecentrum
voor R.K. Friesland. Het museum is de schenkers zeer
erkentelijk voor hun bijdragen.
Museum Bolsward - Stad(s)huis vol verhalen
In 2015 heeft het bestuur actief geparticipeerd in het
gemeentelijk en museaal overleg omtrent een museale
invulling van het monumentale stadhuis van Bolsward.Er is
veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente, de architect en
de overige culturele instellingen in de gemeente. Het
oorspronkelijke plan is aangepast naar de gewenste functie(s),
inhoud en eisen die het monumentale pand aan een nieuwe
multifunctionele gebruiksvorm toekent. In 2015 is behalve aan
planvorming voor het monumentale stadhuis gewerkt aan
planvorming voor de toekomstige vestiging van een Regionaal
Historisch Centrum met archieffunctie.

Het Titus Brandsma
Museum is
geregistreerd als
ANBI instelling.
Algemeen nut
beogende instellingen
(ANBI's) kunnen
gebruikmaken van
bepaalde
belastingvoordelen bij
erven, schenken en de
energiebelasting. Voor
donateurs van culturele
ANBI's geldt vanaf 1
januari 2012 een extra
giftenaftrek. Hierdoor
worden giften aan
culturele ANBI's
gestimuleerd.
Wilt u de stichting Titus
Brandsma Stichting een
geldelijke bijdrage
schenken?
Contactgegevens:
Grote Dijlakker 11, 8701
KV Bolsward.
Tel.:0515-581799 bgg:0515580153
IBAN rekeningnummer
NL91 RABO 0308724682
Hartelijk dank!

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum gaat er van uit
dat met ingang van 1 januari 2018 intrek genomen kan
worden in het Stadhuis van Bolsward, als huis van verhalen.
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vervolg jaarverslag 2015

Resultaten in 2015

Digitalisering collectie

Gerealiseerd in het kader van de
publiekstaak:

In 2015 heeft het Titus Brandsma Museum
zich aangemeld voor het provinciale project
'Kolleksjes Tichtby', wat ten doel heeft de
museale collectie beter te beschrijven en
digitaal toegankelijk te maken voor het
publiek. Naar verwachting zal eind 2016
gestart kunnen worden met een pilot-project
in het Titus Brandsma Museum en zullen zo
mogelijk de andere Bolswarder musea op
een later moment kunnen aansluiten.

!

!

Vrijwilligers
De basis van het Titus Brandsma Museum
wordt gevormd door ruim 45 vrijwilligers,
zonder wie het museum niet zou kunnen
bestaan. De vrijwilligers bekleden diverse
functies en taken, van gastheer/gastvrouw
tot rondleider, tentoonstellingsbouwer of
bestuurder. In september 2015 werd een
etentje voor de vrijwilligers georganiseerd
als dank voor hun inzet. Jaarlijks zijn er twee
avonden ten behoeve van de vrijwilligers
waarbij bestuur en directie hen informeren
over het reilen en zeilen van het bestuur en
over komende activiteiten en plannen.

Gerealiseerd in het kader van de promotie:
!
!
!

!

Jaarlijks brengt het Museum een nieuwsbrief
Van Brandsma's Erf uit.

!

Verantwoordingsverklaring

!

Het bestuur bestaat uit:
!
!
!
!
!
!
!

	
  

de heer S.A.M de Ree, voorzitter
mevr. J. Hettinga-Bergsma, secretaris
de heer J. Brouwer, penningmeester
de heer S.S.M. Huitema, bestuurslid
de heer G. Kist, bestuurslid
de heer R. M. Vugts, bestuurslid
directie: mevr. drs. H.G. Joustra

Affiche wisselexpositie (250
exemplaren)
Flyer wisselexpositie (2000
exemplaren)
website:
www.titusbrandsmamuseum.nl

Overige producten:

Omgang met stakeholders

Het Titus Brandsma Museum onderschrijft
de principes van de Code Cultural
Governance, waarbij culturele instellingen
op verschillende manieren invulling geven
aan goed bestuur, adequaat toezicht en
transparante verantwoording.

Wisselexpositie (april t/m november
2015) Onderwerp: Onze Lieve
Vrouwe van Sevenwouden (een
expositie over devotionalia,
annunciaties en informatie over de
cultuurhistorische verhalen over dit
het beeldje van Maria met goddelijk
Kind).
Samenwerking met:
Jubileumcommissie Maria van
Sevenwouden p/a. Zalige Titus
Brandsma Parochie te BolswardRK
Archief en documentatiecentrum,
Grote Dijlakker 12, 8701 KV te
Bolsward

!

!

Lesbrief Titus Brandsma (educatie),
downloadbaar via website in 2015
Educatieve activiteit in spelvorm
voor kinderen bij de
wisseltentoonstelling
Groepsrondleidingen Titus
Brandsma Museum.
GPS wandelroute Titus Brandsma
Museum (per mobiele telefoon
downloadbaar)
Lezingen bij (wisselexpositie): 3 (ca.
50-100 personen per lezing).

Bovenstaande producten werden in 2015
gerealiseerd. Het aantal bezoekers bleef
steken op 1038 bezoekers.
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Terugblik 2016
In het spoor van Titus
Het treinspoor neemt in het leven van Titus
Brandsma een cruciale plaats in. Het loopt
als een rode draad door zijn levens- en
lijdensweg. Het rijgt zijn meest belangrijke
levensgebeurtenissen als knooppunten aan
elkaar.
Markeerpunten. Spoorwissels. Elk daarvan
bepalend voor Titus’ spoor, op weg vanuit
standvastigheid, volharding en geloof,
uitmondend in zijn uiteindelijke
lotsbestemming: Dachau.
Met de inrichting van de wisselexpositie ‘In
het spoor van Titus’ heeft het museum
beoogt met een minimaliteit aan
tentoongestelde objecten, een maximaal
effect aan associatie, voorstellingsvermogen
en beleving bij de museumbezoekers te
bewerkstelligen.
Het centrale expositieonderdeel werd
gevormd door een gereconstrueerd
treinwagon-compartiment waarin Titus
Brandsma in 1942 werd gedeporteerd vanuit
Kleef naar het concentratiekamp Dachau.
Het museum heeft in 2016 ongeveer 1350
bezoekers getrokken; een stijging ten
opzichte van 2015 van maar liefst 300
bezoekers. Dit kwam vooral door het grote
aantal groepsbezoeken en de inzet van onze
rondleiders daarvoor. Het belevingsaspect
van de wisselexpositie draagt extra bij aan
de ervaring die de bezoekers in het museum
hebben als zij kennis nemen van de
levensreis die Titus Brandsma is gegaan.

Lezing Slachtoffers of martelaren
Jos Sinnema hield op 12 oktober jl een
voordracht over de levens van een
hervormd predikant uit Dokkum,
zoon van socialistische joodse ouders
en pacifist in hart en nieren. En een
gereformeerde dominee uit
Groningen, vriendelijk en fel tegelijk.
Invoelend als het ging over
menselijke zaken, maar uitgesproken
over theologie en principiële zaken:
geen compromissen! Jos Sinnema
heeft tijdens deze avond een
toelichting gegeven op hetgeen zij
gemeen hebben gehad met Titus
Brandsma?

De expositie werd geopend op 8 april jl. aan
de hand van de onthulling van een
uithangbord 'In het spoor van Titus' door
mevr. J. Hobert, echtgenote van wijlen
museumdirecteur Tjebbe T. de Jong.
De wisselexpositie wordt wegens succes
vanaf april 2017 geprolongeerd.

Verder is (op afspraak), met name aan
jeugdige bezoekers, een tweetal educatieve
projecten aangeboden: een rollenspel en een
project rond de componist Olivier
Messiaen(WO II krijgsgevangene te Görlitz).

Johannes Kapteyn en Josef Cohen
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WANDELEN IN HET SPOOR VAN TITUS

Hierboven ziet u een beschrijving van een app die gaat over de wandeling door Bolsward naar de
geboorteplaats van Titus. Deze wandeling is tot stand gekomen naar aanleiding van de expositie
“In het spoor van Titus “ in 2016.
De wandeling voert langs sporen waar Titus gewoond en geleefd heeft en waar herinneringen
aan zijn leven te zien zijn. De lengte van de wandeling is 6,3 km.In de zomerperiode kunt u via de
in groen aangegeven route (zie hieronder) via Hartwerd de route verlengen. Onderweg komt u
dan een plek tegen waar u zelf een kop koffie of thee kunt schenken.
De lengte van de route wordt dan 9,3 km.
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2017 - een vooruitblik -

Stadhuis

Net als in 2016 zal de wisselexpositie in het teken
staan van 'beleven'. Het museumbestuur en de
Werkgroep Expositie willen het komende jaar de
expositie 'In het spoor van Titus' prologeren. Het
ervaren van de krappe ruimte in de 'Zellenwagen',
na het kennisnemen van het levensverhaal van
Titus Brandsma wordt door veel bezoekers als
zeer indrukwekkend ervaren. Sommige bezoekers
zijn zelfs tot tranen geroerd, aldus de rondleiders.
Ook schooljeugd antwoorden met briefjes en
tekeningen op de vragen die hen in de
tentoonstelling worden gesteld. Het bestuur en de
Werkgroep Expositie gaan dit winterseizoen aan
de slag om de bestaande wisselexpositie nader uit
te breiden met een extra belevingsruimte. Dankzij
de welwillende medewerking van het Archief- en
Documentatiecentrum voor R.K. Friesland mogen
wij een deel van hun tentoonstellingszaal
gebruiken. Er wordt voor deze zaal een concept
ontwikkeld, waarbij de bezoeker een meditatief
moment kan hebben. Een stiltemoment gebaseerd
op het enigermate ervaren van de sfeer die na de
bevrijding en het verlaten van het
concentratiekamp Dachau aan dat oord der
verschrikking is blijven bestaan.

In 2017 worden de besprekingen met de
gemeente Súdwest-Fryslân en de culturele
instellingen van Bolsward voortgezet. In het
afgelopen jaar zijn er plannen ontwikkeld voor
een gezamenlijke expositie in het stad(s)huis die
in het teken zal staan van de geschiedenis van
''400 jaar stadhuis''. In deze presentatie, die in
opdracht van de gemeente wordt samengesteld
door het Amsterdamse bureau XPEX wordt een
eerste gezamenlijke verhaallijn met veel
belevingselementen uitgewerkt. Historische
personen als Jacob Gysberts (de ontwerper van
het stadhuis), Gysbert Japicx, de Friese
renaissancedichter en Titus Brandsma worden
met enige topstukken nader toegelicht.
Indien alles volgens plan verloopt zal deze
expositie in april 2017 worden geopend en
gedurende 2017 en 2018 in het stadhuis te
beleven zijn.

U bent van harte welkom!

Het bestuur zal in 2017 de collectie en inventaris
catalogiseren in het kader van het project
'Kolleksjes Tichtby' en de overgang naar het
stadhuis.
We zijn verheugd dat er voor komend jaar al weer
een aantal groepsbezoeken genoteerd staan - de
rondleiders hebben het er druk mee - en dat we
ook in 2017 een of meer lezingen zullen
organiseren. In het museum kunt u ook terecht
voor een wandelroute of folders voor toeristische
tips in de omgeving. De baliemedewerkers helpen
u graag op weg om Bolsward en omgeving te
verkennen en schenken bovendien in het
museumcafé een kopje koffie of thee. Zij zullen
graag een praatje met u maken of u helpen met het
uitzoeken van een boek over het leven van Titus
Brandsma of iets anders als blijvende herinnering
aan uw bezoek aan het Titus Brandsma Museum.

	
  
VAN	
  BRANDSMA'S	
  ERF.	
  UITGAVE	
  VAN	
  DE	
  STICHTING	
  TITUS	
  
BRANDSMA	
  MUSEUM.	
  
GROTE	
  DIJLAKKER	
  11,	
  8701	
  KV	
  BOLSWARD.	
  TEL.	
  0515-581	
  
799	
  E-MAIL:	
  INFO@TITUSBRANDSMAMUSEUM.NL	
  
WEBSITE:	
  WWW.TITUSBRANDSMAMUSEUM.	
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