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VAN	  BRANDSMA'S	  ERF	  
 

 

 

AGENDA 2016 
  

dinsdag 5 april a.s. 13.00 uur :  

Titus Brandsma Museum is open voor bezoek 

vrijdag 8 april: opening wisselexpositie 2016 

zaterdag 16 april t/m zondag 24 april:  

Nationale Museumweek 2016 

 

 

Nieuwsbrief 12 

2014 
-  jaarverslag 2014 - 

 

2015 
- een terugblik - 

 

 

  

 

Wie  de wereld voor God wil winnen, 
zal de moed moeten hebben er mee in 

conflict te komen. 

Titus Brandsma 

 

 

 

 

 

Wie de wereld voor God wil winnen, moet de 
moed hebben ermee in conflict te komen.' 

 

 

 

 

 

2016 

- een vooruitblik - 

 

Zalige Kerstdagen en een gelukkig 2016! 
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Missie 

Het Titus Brandsma Museum 
is een museum met religieus-
historische 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 levens-
overtuiging 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. 

Jaarverslag 2014 

Openingstijden 

Het museum is 's middags geopend 
van april tot en met november van 
dinsdag tot en met zaterdag van 13-
17 uur. Buiten deze tijden is het 
museum op afspraak geopend voor 
groepen, ook in de winterperiode. 

NB. 

In 2016 is het museum geopend 
vanaf dinsdag 5 april. 

Meer informatie: 

www.titusbrandsmamuseum.nl 

 Het Titus Brandsma Museum is 
een gastvrij museum met goede 
publieksvoorzieningen. 

 

Uitvoering 

Doorlopend vindt 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.  

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 
soms ook in nauwe 
samenwerking met de 
naastgelegen expositieruimte 
van het Archief- en 
Documentatiecentrum voor RK 
Friesland. 
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Vervolg jaarverslag 2014 

Expositie in 2014 

 

De feestelijke opening van de wisselexpositie vond 
plaats op 3 april 2014. De expositie is gewijd aan de 
familie, het leven en de werken van Frits van der 
Meer en is bedoeld als eerbetoon aan een ‘vergeten’ 
doch vermaarde Bolswarder. Gedurende zijn leven 
werd hij bekroond met de P.C. Hooftprijs 1963 en 
de Karel de Grote-prijs van de stad Nijmegen 1980. 

Het bestuur wilde door middel van het realiseren 
van deze expositie gehoor geven aan een wens van 
wijlen Tjebbe de Jong, grondlegger en directeur 
van het Titus Brandsma Museum. 

.Frits van der Meer was een Nederlands 
archeoloog, 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 
vormden de basis van een bijzondere route door 
Bolsward, die zowel in het museum werd uitgelicht 
en ook  als wandelroute was te volgen.  

De expositie werd grotendeels samengesteld met 
behulp van  bruikleengevende instellingen en 
diverse particulieren, namelijk: de Fryske 

Akademy, Tresoar, Klooster Karmel, het Archief- 
en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, de 
gemeente Súdwest-Fryslân, Willem Haanstra, 
Mevr. C. van der Meer-Hendriks, Piet Postma, Age 
Huitema, Sible S.J.N. Hettinga, A. J. Siemonsma, 
Wietze C. Ypma,  stichting Archief- en 
Documentatiecentrum R.K.Friesland, Mevr. T. 
Elzinga-van der Zee, Peter Mulder. 

Dankzij bijdragen van de Gemeente Súdwest- 
Fryslân, Het Weeshuis, Stichting Anthony 
Gasthuis en de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-
stichting kon deze expositie worden gefinancierd. 

 

Lezing  

In samenwerking met de Stichting Bolswards 
Historie organiseerde het Titus Brandsma Museum 
op 25 november 2014 in het Convent 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 vertelde 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 heeft in zijn 
lezing de complexe persoonlijkheid van Van der 
Meer, een man van sterke principes en hevige 
contrasten, aan een groot gehoor (ca. 100 personen) 
toegelicht.  
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vervolg jaarverslag 2014 
 

Bezoek 

In 2014 heeft het Titus Brandsma Museum ongeveer 1200 
bezoekers mogen ontvangen. 40 % van de bezoekers maakte 
gebruik van een museumjaarkaart. Geen topjaar qua 
bezoekersaantal, maar het gastenboek getuigt ervan dat de 
bezoekers zowel de ontvangst door de vrijwilligers van het 
museum, alsook het bezichtigen van de exposities en/of het 
deelnemen aan een van de museale activiteiten in 2014 zeer op 
prijs stellen. 

Schenkingen 

Het Titus Brandsma Museum ontving in 2014 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 2014 heeft het bestuur actief geparticipeerd in het 
gemeentelijk en museaal overleg omtrent een museale 
invulling van het monumentale stadhuis van Bolsward. 

In eerste instantie is er veelvuldig overleg gevoerd met de 
gemeente, de architect en de overige culturele instellingen in 
de gemeente en werden de plannen regelmatig aangepast naar 
gewenste functie(s), inhoud en eisen.  

Onder leiding van de kwartiermaker musea, mevrouw D. 
Lokin, die in april 2014 door de gemeente Súdwest-Fryslân 
werd aangesteld, werd een eerste toekomstvisie ontwikkeld, 
die eind december 2014 door de gemeente Súdwest-Fryslân 
werd gepresenteerd en die aanzet zullen vormen voor verdere 
besprekingen en invulling van het stadhuis.  

 

 

 

 

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:0515-580153 

 IBAN rekeningnummer 
NL91 RABO 0308724682 

Hartelijk dank! 
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vervolg jaarverslag 2014 

Vrijwilligers 

De basis van het Titus Brandsma Museum 
wordt gevormd door ruim 50 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 2014 werd een gezellige 
fietstocht voor de vrijwilligers 
georganiseerd. Jaarlijks zijn er twee avonden 
ten behoeve van de vrijwilligers waarbij 
bestuur en directie informeren over het 
reilen en zeilen van het museum en over 
komende activiteiten en plannen. 

 

Omgang met stakeholders 

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

 

Verantwoordingsverklaring 

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.  

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 

directie: mevr. drs. H.G. Joustra 
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Winst- en verliesrekening over 2014 
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  2015 - een terugblik - 

 

 

 

 

  

 

  

                 

 

 

                          

 

 

 

 

Wisselexpositie en activiteiten:  

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. De expositie werd geopend met 
een dialezing van J.R. van der Wal, emeritus pastoor van 
Bolsward, in de Sint Franciscuskerk, waar ook het parochiekoor 
een optreden ten beste gaf.  Na een dankwoord van directeur drs. 
Hieke G. Joustra aan de medewerkenden, bruikleengevers  en de 
sponsoren volgde een bezoek aan het museum, waar ook de 
expositieruime van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum 
voor R.K. Friesland ingericht was met een keur van Mariabeelden 
en de symboliek in 'Annunciatie' afbeeldingen werd uitgebeeld.  
Het jubileumjaar vierde haar hoogtepunt met de bedevaart 'Maria 
van Sevenwouden 1515-2015' op 17 mei, daarna liep de 
belangstelling terug.  

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 en gaf het publiek veel informatie over 
de christelijke symboliek op diverse Annunciatie schilderingen. 

Een nieuw gezicht: Rob Vugts 

In verband met zijn opleiding aan de Reinwardt Academie heeft 
Rob Vugts als stagiair de gelederen van de museummedewerkers 
versterkt. Hij heeft meegeholpen met de inrichting van de expositie 
en hij ontwikkelde bovendien een educatief programma. 
Gedurende zijn stageperiode heeft hij alle voorkomende museale 
werkzaamheden verkend. Als afsluiting van zijn stage hield hij 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.  

Vanwege zijn kennis en interesse in Titus Brandsma is hij 
inmiddels op verzoek van het bestuur toegetreden tot het bestuur 
van het Titus Brandsma Museum. Het educatief programma is dit 
najaar in gebruik genomen en zal in 2016 aan de scholen worden 
aangeboden.   
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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	  

2016 - een vooruitblik - 

De wisselexpositie zal in 2016 in het teken staan 
van 'beleven'. De Werkgroep Expositie heeft het 
voornemen opgevat om een zogenoemde 
'Zellenwagen' na te bouwen op de eerste etage, 
waarmee bezoekers een indruk kunnen krijgen 
van de kleine ruimte waarin gevangenen als Titus 
Brandsma werden vervoerd naar de 
concentratiekampen. De expositie zal verder 
worden aangevuld met museale voorwerpen die 
'beleving' en de verhaallijn van de expositie nader 
ondersteunen. In combinatie met de educatieve 
projecten die in 2015 werden ontwikkeld, hoopt 
het museumbestuur ook voor de jeugd een 
toegankelijk museum te zijn en mee te gaan in 
nieuwe vormen van museale presentatie. Ook zal 
er volgend jaar weer een of meer lezing(en) 
worden georganiseerd en schenken de 
vrijwilligers in ons museumcafé gedurende 
openingstijden een heerlijk kopje koffie of thee. In 
de museumwinkel kunt u terecht voor een boek 
over Titus Brandsma of een ander souvenir. 

Stadhuis  

Ook in 2016 zullen er verdere besprekingen 
gevoerd worden met de gemeente Súdwest-
Fryslân en de culturele instellingen van 
Bolsward. We werken ernaar toe om in 2017 een 
eerste gezamenlijke verhaallijn in het nieuwe 
stad(s)huis te kunnen tonen, en hopen op een 
volledig nieuwe inrichting in 2018, wanneer 
Leeuwarden (en daarmee ook heel Fryslân) 
Culturele Hoofdstad van Europa is. 

 

U bent van harte welkom! 


