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VAN	  BRANDSMA'S	  ERF	  
lezing en audiotour 
in	  het	  kader	  van	  de	  expositie	  2014	  

 

25	  november	  a.s.:	  lezing	  door	  prof.	  dr.	  Sible	  de	  Blaauw	  	  
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Citaat	  	  Titus	  Brandsma	  
De kennis van jezelf is de  
moeilijkste, maar mooiste 

wetenschap. 

 
In	  samenwerking	  met	  de	  Stichting	  Bolswards	  Historie	  organiseert	  het	  Titus	  Brandsma	  museum	  op	  
25	  november	  a.s.	  om	  20.00	  uur	  in	  het	  Convent	  te	  Bolsward	  een	  lezing	  van	  Prof.	  Dr.	  Sible	  de	  Blaauw	  
over	  Frits	  van	  der	  Meer.	  	  Prof.	  dr.	  Sible	  de	  Blaauw	  bekleedt	  sinds	  1997	  de	  naar	  Frits	  van	  der	  Meer	  
genoemde	  leerstoel	  aan	  de	  Radboud	  Universiteit	  Nijmegen.	  In	  zijn	  lezing	  vertelt	  prof.	  De	  Blaauw	  
met	  beelden	  en	  citaten	  over	  de	  Bolswarder	  familie	  waaruit	  Van	  der	  Meer	  voortkwam	  en	  over	  zijn	  
leven	  als	  priester	  en	  als	  geleerde.	  Hij	  gaat	  in	  op	  de	  complexe	  persoonlijkheid	  van	  Van	  der	  Meer,	  een	  
man	  van	  sterke	  principes	  en	  hevige	  contrasten.	  Zie	  pag.	  5	  voor	  meer	  informatie.	  

       Titus Brandsma  

Geboren:	   23	  februari	  1881	  	  	  
te	  Oegeklooster	  bij	  Bolsward	  

Gestorven:	   26	  juli	  1942	  te	  
Dachau	  

Zaligverklaring:	  	  3	  november	  
1985	  door	  Paus	  Johannes	  
Paulus	  II	  

Naamdag:	  	  	  27	  juli	  

Informatieblad	  voor	  vrijwilligers,	  	  
obligatiehouders	  en	  alle	  vrienden	  van	  het	  
Titus	  Brandsma	  museum	  te	  Bolsward.	  
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Het	  Titus	  Brandsma	  museum	  
heeft	  in	  het	  kader	  van	  de	  
expositie	  'Bolsward,	  't	  bekijken	  
waard	  –	  Frits	  van	  der	  Meer	  
(1904-‐1994)	  een	  audiotour	  
gemaakt	  voor	  een	  wandeling	  in	  
het	  historisch	  centrum	  van	  
Bolsward.	  	  De	  stadswandeling	  
voert	  de	  langs	  de	  
topmonumenten	  van	  Bolsward	  
en	  de	  plaatsen	  die	  belangrijk	  
waren	  in	  het	  leven	  van	  Frits	  van	  
der	  Meer.	  	  

Frits	  van	  der	  Meer	  was	  
Bolswarder,	  een	  Nederlands	  
archeoloog,	  vermaard	  
kunsthistoricus,	  literator	  en	  
katholiek	  priester.	  In	  1977	  
maakte	  hij	  het	  manuscript	  ‘De	  
kleine	  stad	  -‐	  lang	  geleden’.	  Dit	  
boekje	  werd	  in	  1978	  vertaald	  
als	  ‘De	  lytse	  stêd	  -‐	  langforlyn’	  
over	  zijn	  jeugdherinneringen	  
aan	  Bolsward	  en	  zijn	  inwoners.	  
De	  locaties	  die	  in	  het	  boekje	  zijn	  

beschreven	  vormen	  de	  basis	  van	  
deze	  bijzondere	  route	  door	  
Bolsward,	  die	  in	  het	  museum	  in	  
de	  expositie	  is	  uitgelicht.	  	  
De	  tour	  werkt	  volgens	  het	  GPS	  
systeem	  via	  de	  IZI	  travel	  app	  en	  
kan	  als	  museumtour	  gratis	  
worden	  gedownload	  via	  iTunes,	  
Google	  Play	  store	  of	  Windows	  
Mobile.	  De	  vrijwilligers	  van	  het	  
museum	  helpen	  u	  graag	  op	  weg.	  
Er	  zijn	  smartphones	  
beschikbaar	  voor	  bezoekers	  van	  
het	  museum.	  

Audiotour door historisch Bolsward 

	  	  Rondje	  musea	  Súdwest	  Fryslân	  

 

 

 

 

Musea met karakter 

In	  dit	  jaar	  is	  er	  een	  frisse	  
start	  gemaakt	  met	  het	  
samenwerkingsverband	  
Musea	  Súdwest	  Fryslân	  na	  
een	  geslaagde	  workshop	  
bij	  de	  Stenden	  University	  in	  
Leeuwarden.	  De	  eerste	  
resultaten	  zijn	  er:	  een	  
stempelkaart	  waarmee	  de	  
bezoeker	  alle	  musea	  af	  kan	  
gaan	  en	  een	  prijsje	  kan	  
winnen	  en	  er	  is	  ook	  een	  
leuk	  kwartetspel	  van	  de	  
musea	  in	  ontwikkeling.	  	  

Lees	  verder	  op	  pag.	  	  4	  

 

De	  samenwerking	  tussen	  de	  
musea	  in	  Súdwest	  Fryslân	  krijgt	  
nog	  meer	  gestalte	  doordat	  
vrijwilligers	  van	  het	  Titus	  
Brandsma	  museum	  op	  27	  
september	  jl.	  een	  aantal	  musea	  
nader	  hebben	  leren	  kennen	  
tijdens	  een	  	  geslaagde	  ,iets-‐	  en	  
autotocht.	  

Een	  uitje	  dat	  voor	  herhaling	  	  
vatbaar	  is!	  
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Stad(s)huis van Bolsward 
 - huis vol verhalen - 

Agenda 
t/m 29 nov. 2014  Titus Brandsma 
museum geopend di t/m za 13-17 uur 

19 nov. 2014 Vrijwilligersbijeenkomst 
Titus Brandsma museum 

25 nov. 2014 lezing over Frits van der 
Meer door prof.dr. Sible de Blaauw 

2015 

12 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst voor 
vrijwilligers van het Titus Brandsma 
museum 

9 april  start  museumseizoen Titus 
Brandsma museum 

vanaf 9 april t/m 15 nov. 2015 Titus 
Brandsma museum geopend di t/m za 13-
17 uur 

18 t/m 24 april Museumweek 

NB. 

Kijk voor actuele informatie en 
aanvangstijden op 
www.titusbrandsmamuseum.nl 

Tijdens	  het	  overleg	  van	  de	  Bolswarder	  
musea	  met	  de	  gemeente	  over	  de	  vestiging	  
van	  de	  musea	  in	  het	  stadhuis	  zijn	  dit	  jaar	  
grote	  stappen	  gezet.	  Er	  is	  een	  projectleider	  
als	  kwartiermaker	  aangesteld	  in	  de	  
persoon	  van	  mevrouw	  Daniëlle	  Lokin.	  Zij	  
was	  van	  1988	  tot	  mei	  2010	  directeur	  van	  
de	  gemeentemusea	  Delft,	  Stedelijk	  
Museum	  Het	  Prinsenhof,	  Volkenkundig	  
Museum	  Nusantara	  en	  Museum	  Lambert	  
van	  Meerten	  en	  adjunct-‐directeur	  van	  
Erfgoed	  Delft.	  	  Vanaf	  januari	  2011	  is	  zij	  
werkzaam	  als	  coördinator	  vernieuwing	  
museumbestel	  en	  museumconsulent	  in	  
Drenthe.	  Momenteel	  is	  ze	  directeur	  van	  
het	  speelgoedmuseum	  in	  Roden.	  	  
	  
Het	  werkplan	  voor	  het	  stadhuis	  moest	  
voor	  30	  november	  van	  dit	  jaar	  klaar	  zijn	  in	  
verband	  met	  subsidieaanvragen	  bij	  de	  
overheid.	  Zowel	  de	  Openbare	  Bibliotheek,	  
de	  gemeente(balie),	  het	  Gysbert	  Japicxhûs,	  
de	  Oudheidkamer	  Bolsward	  en	  het	  Titus	  
Brandsma	  museum	  hebben	  de	  intentie	  
uitgesproken	  om	  gezamenlijk	  nadere	  
invulling	  te	  geven	  aan	  de	  huisvesting	  in	  
het	  monumentale	  stadhuis.	  Omtrent	  de	  
inrichting	  in	  en	  rond	  het	  gebouw	  is	  er	  nog	  
veel	  overleg	  nodig.	  De	  missie	  en	  
doelstelling	  zijn	  inmiddels	  geformuleerd	  
en	  ook	  de	  architect	  heeft	  bijzondere	  
plannen	  met	  het	  gebouw!	  Het	  overleg	  zal	  
ook	  in	  2015	  voortgezet	  worden.	  
	  
Het	  bestuur	  gaat	  er	  van	  uit	  dat	  in	  2016,	  
uiterlijk	  2017	  het	  verhaal	  van	  Titus	  
Brandsma	  verteld	  kan	  worden	  in	  het	  
stadhuis.	  	  	  
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Museumwinkel	  
cadeautip	  	  

 

Bolsward	  ten	  bate	  

 

In	  2013	  verscheen	  het	  laatste	  
boek	  van	  wijlen	  drs.	  Tjebbe	  T.	  
de	  Jong.	  	  

Het	  boek	  is	  verkrijgbaar	  in	  de	  
museumwinkel	  van	  het	  Titus	  
Brandsma	  museum.	  In	  
'Bolsward	  ten	  bate'	  ontrafelt	  
historicus	  Tjebbe	  T.	  de	  Jong	  de	  
rijke	  geschiedenis	  van	  het	  Sint	  
Anthony	  Gasthuis,	  dat	  in	  2013	  
vij$honderdvijftig	  jaar	  
bestond.	  In	  dit	  boek	  wordt	  het	  
reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  
onderneming	  die	  Gasthuis	  in	  
feite	  was	  en	  is,	  in	  detail	  
gevolgd.	  	  

ISBN/EAN:	  9789079091034	  
	  Uitgever:	  Historische	  producties	  
	  Hardcover	  €	  25,00	  	  Verschenen:	  
januari	  2014	  	  Genre	  Regionale	  en	  
stadsgeschiedenis	  	  Taal:	  
Nederlands	  	  Aantal	  pagina's:	  288.	  

Er	  zijn	  nog	  veel	  meer	  inspirerende	  
en	  cultuurhistorische	  boeken	  in	  de	  
museumwinkel!	  

Masterplan	  Musea	  Zuid	  West	  Friesland	  
	  
Wethouder	  Sinnema	  was	  in	  november	  2013	  '8labbergasted'	  
bij	  het	  zien	  van	  het	  resultaat	  dat	  16	  samenwerkende	  musea	  
aan	  hem	  presenteerden	  tijdens	  het	  inspiratie	  event	  Musea	  
Zuid	  West	  Friesland.	  In	  de	  Stenden	  University	  te	  
Leeuwarden	  brachten	  Jeroen	  Oskam	  van	  European	  Tourism	  
Futures	  Institute	  (EFTI)	  en	  Bertus	  van	  der	  Tuuk	  Revisited	  
de	  musea	  bij	  elkaar	  waar	  zij	  twee	  dagen	  lang	  aan	  een	  
masterplan	  werkten.	  	  

Er	  is	  een	  kort	  +ilmpje	  over	  deze	  inspirerende	  dagen	  te	  zien	  op	  
http://youtu.be/9go7oYOCZ5M	  	  

Onder	  de	  musea	  is	  het	  besef	  gegroeid	  dat	  zij	  samen	  het	  
grootste	  openluchtmuseum	  van	  West	  Europa	  vormen	  en	  dat	  
dit	  meer	  kenbaar	  gemaakt	  moet	  worden	  aan	  de	  rest	  van	  de	  
wereld.	  	  
Betrokken	  musea	  zijn:	  Aldfears	  Erf,	  Oudheidskamer,	  It	  
Gyspert	  Japicxhûs,	  Titus	  Brandsma	  museum,	  Houtbouw-‐
museum	  de	  Helling,	  Schaatsmuseum,	  Museum	  Hindeloopen,	  
Doe-‐en	  Kijkcentrum	  Nooitgedagt,	  Kazemattenmuseum,It	  
Bakkerwinkeltsje,	  Fries	  Scheepvaartmuseum,	  Nationaal	  
Modelspoormuseum,	  't	  Ponthus,	  Jopie	  Huisman,	  Warkums	  
Erfskip,	  Museum	  Kerkelijke	  Kunst. Deze	  musea	  hebben	  een	  
innovatief	  traject	  ingezet	  om	  te	  komen	  tot	  een	  verdere	  
intensivering	  van	  hun	  prille	  samenwerking.	  De	  
overkoepelende	  Stichting	  Samenwerking	  Musea	  Zuidwest	  
Friesland	  heeft	  inmiddels	  het	  samenwerkingsplan	  'Het	  
verhaal	  van	  Súdwest	  Fryslân	  gepresenteerd	  waarmee	  
beoogd	  wordt	  te	  komen	  tot	  de	  aanstelling	  van	  een	  
professionele	  projectcoördinator,	  nadere	  samenwerking	  
met	  kennisinstellingen	  als	  de	  Stenden	  Hogeschool	  en	  het	  
ROC	  De	  Friese	  Poort.	  Het	  doel	  is	  om	  in	  2018	  een	  
slagvaardige	  en	  professionele	  organisatie	  	  te	  hebben	  die	  
duurzaam	  is	  verankerd	  in	  de	  regionale	  samenleving	  van	  
Súdwest-‐	  Fryslân.	  De	  komende	  jaren	  zullen	  alvast	  een	  scala	  
aan	  nieuwe	  activiteiten	  worden	  ontwikkeld	  en	  vermarkt. 
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uitnodiging voor een lezing  
 

Frits van der Meer: 
(1904-1994) 

Bolswarder en vermaard Hoogleraar Kunstgeschiedenis 
 

                    door 
                   Prof. dr. Sible de Blaauw 

Hoogleraar Vroegchristelijke Kunst en Architectuur, Radboud Universiteit Nijmegen. 
 

Frits van der Meer is een van de meest opmerkelijke persoonlijkheden die Bolsward de laatste 
eeuwen heeft voortgebracht. Weinig bekend in zijn eigen geboortestad, is zijn naam nog steeds 
een begrip in de internationale wereld van de cultuurgeschiedenis, vooral die van de kerkelijke 
kunst. Als begenadigd auteur werd hij in 1963 in eigen land geëerd met de nationale P.C. 
Hooftprijs voor literatuur. 
Van der Meer zelf is altijd trots gebleven op zijn Bolswarder afkomst. Hij besefte dat zijn 
identiteit als eigenzinnige katholiek was gevormd in de Friese diaspora. Hij had buitengewone 
talenten voor de kunst, het theater en de wetenschap, maar maakte ze uiteindelijk allemaal 
ondergeschikt aan zijn priesterschap. Zijn wereld was die van de christelijke beschaving van 
Europa en het Middellandse zeegebied. Hij voelde zich evenzeer thuis in het Rome van de 
klassieke oudheid en het oude christendom, in de meeslepende liturgie van de orthodoxe 
kerken van het Oosten, in de grootse kathedralen van Frankrijk, als in de ‘kleine stad’ 
Bolsward, waaraan hij vaak in dierbaarheid terugdacht. 
De tentoonstelling in het Titus Brandsma museum (Bolsward het bekijken waard) en de lezing 
willen een bijdrage leveren aan de herinnering aan de geleerde, de schrijver en de mens  Frits 
van der Meer in zijn geboortestad. 
 
Prof. dr. Sible de Blaauw, zelf een katholieke Fries, bekleedt sinds 1997 de naar Frits van der 
Meer genoemde leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
In zijn lezing vertelt prof. De Blaauw over de familie waaruit Van der Meer voortkwam en over 
zijn leven als priester en als geleerde. Hij gaat in op de complexe persoonlijkheid van Van der 
Meer, een man van sterke principes en hevige contrasten, een gelovige met heimwee naar de 
zuivere bronnen van het Christendom. Misschien besefte Van der Meer dat hij thuis was in een 
wereld die niet meer bestond, maar de gehechtheid aan zijn Bolswarder wortels is hij nooit 
kwijt geraakt. 
Over de visueel en verbaal hoog begaafde Frits van der Meer kan natuurlijk niet gesproken 
worden zonder beelden en zonder citaten. 
 

Bovengenoemde lezing zal worden gehouden op 
dinsdag 25 november 2014 in Het Verenigingsgebouw Convent 

Groot Kerkhof 1A, Bolsward 
 

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis 
 

Vanwege de capaciteit van de accommodatie is aanmelding wenselijk. 
Per e-mail: info@titusbrandsmamuseum.nl 

 Telefonisch: 0515 581799 of aan de balie van het museum. 
 (di tm za van 13.00 tot 17.00 uur) 
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In	  de	  Sint	  Franciscuskerk	  van	  Bolsward	  staat	  een	  bijzonder	  houten	  	  
beeld	  van	  Onze	  Lieve	  Vrouw	  van	  Sevenwouden,	  een	  mirakelbeeld.	  De	  
katholieke	  kerk	  van	  Bolsward	  	  is	  daarmee	  een	  of&iciële	  bedevaartsplaats.	  

In	  1515	  stond	  het	  beeld	  in	  een	  houten	  huisje	  op	  de	  Post,	  een	  brug	  in	  de	  
Kerkstraat.	  In	  dat	  jaar	  werd	  Bolsward	  verwoest	  door	  de	  muitende	  
soldaten	  van	  de	  Saksische	  hertogen.	  Het	  Kapelletje	  verbrandde	  en	  het	  
beeld	  leek	  verloren.	  Enkele	  dagen	  later	  werd	  het	  rechtopstaande	  in	  het	  
water	  gevonden.	  Dit	  gebeuren	  werd	  als	  een	  groot	  wonder	  beschouwd	  en	  
Maria	  kreeg	  een	  prachtige	  stenen	  Kapelle	  op	  de	  Post.	  In	  de	  eerste	  helft	  
van	  de	  16de	  eeuw	  groeide	  de	  roem	  van	  de	  Bolswarder	  Lieve	  Vrouw	  tot	  
buiten	  de	  Friese	  landsgrenzen.	  

In	  2015	  zullen	  diverse	  activiteiten	  worden	  georganiseerd	  worden	  om	  dit	  
jubileum	  te	  vieren.	  Zo	  zal	  op	  zondag	  17	  mei	  2015	  het	  500	  jarig	  jubileum	  
gevierd	  worden	  met	  een	  Eucharistieviering	  in	  de	  Sint	  Franciscuskerk	  
met	  Bisschop	  de	  Korte	  en	  in	  de	  middag	  zal	  er	  een	  processie	  door	  de	  stad	  
met het	  mirakelbeeld	  volgen. Het	  Titus	  Brandsma	  museum	  is	  gevraagd	  
om	  een	  wisselexpositie	  rond	  het	  beeld	  en	  de	  bedevaart	  te	  organiseren.  

Onze	  Lieve	  Vrouwe	  van	  Sevenwouden	  

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.NL	  	  	  

Bestuur	  	  

In	  november	  2013	  heeft	  het	  bestuur	  na	  het	  overlijden	  van	  
drs.	  Tjebbe	  T.	  de	  Jong	  historica	  Hieke	  G.	  Joustra	  aangesteld	  
als	  directeur.	  	  Zij	  heeft	  eerder	  als	  projectcoördinator	  Frysk	  
Erfskip	  gewerkt	  bij	  het	  Noord-‐Nederlands	  Bureau	  voor	  
Toerisme,	  de	  Afûk	  en	  als	  directeur	  van	  Museum	  Willem	  van	  
Haren.	  	  

Doet	  Boersma	  nam	  in	  december	  2013	  afscheid	  als	  
bestuurslid	  van	  het	  museum.	  Het	  bestuur	  bestaat	  nu	  uit:	  	  
Siebe	  de	  Ree	  (voorzitter)	  Jitske	  Hettinga-‐Bergsma	  
(secretaris),	  Jelle	  Brouwer	  (penningmeester),	  Sible	  Huitema	  
en	  Gerard	  Kist.	  

            drs. Hieke G. Joustra 


