
Nieuwsbrief Titus Brandsma Museum 

 

december 2017 

1 

  

VAN	BRANDSMA'S	ERF	
 
 

 
AGENDA 2018 

 

§ Maandag 8 januari om 17u: nieuwjaars- 
bijeenkomst voor vrijwilligers Titus 
Brandsma Museum 
 

• Vrijdag 26 januari van 19-21.30u: 
Kulturele Haadstêd:Verhalen vertellen in 
musea: het verhaal van Titus… 

 

§ Dinsdag 10 april a.s. 13.00 uur: Titus 
Brandsma Museum is open voor bezoek 

 

§ Vanaf  13 april t/m  10 november 2018:  
wisselexpositie.  Opening donderdag 12 
april. 

 

§ zaterdag t/m zondag 14 en 15 april:  
Nationale Museumweek 2018: 13-17 uur 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 14 

§ Terugblik 2017        
§ Vooruitkijken 2018-2019 
§ Vrijwilligersuitstapje 

2017 
§ Jaarverslag 2016 
§ Kerstgroet 
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 2017 – een terugblik 
 In het spoor van Titus:  

van God niet verlaten 

Met de inrichting van de wisselexpositie ‘In 
het spoor van Titus’ en de aanvullende 
expositie ‘Van God niet verlaten’ heeft het 
museum beoogd met een minimaliteit aan 
tentoongestelde objecten, een maximaal 
effect aan associatie, voorstellingsvermogen 
en beleving bij de museumbezoekers te 
bewerkstelligen. De wisselexpositie naar 
tekst en ontwerp van Rob Vugts is door de 
expositiewerkgroep enthousiast uitgewerkt 
met voorwerpen, decorbouw en tekst en 
beeld. 

Het centrale expositieonderdeel op de eerste 
etage werd gevormd door een 
gereconstrueerd treinwagon-compartiment 
waarin Titus Brandsma in 1942 werd 
gedeporteerd vanuit Kleef naar het 
concentratiekamp Dachau. In de 
expositieruimte van het Archief- en 
Documentatiecentrum voor R.K. Friesland 
kon de bezoeker foto’s en voorwerpen 
bekijken die evenals een nagebouwde barak 
de verschrikkingen van Dachau duidelijk 
maakten. Veel bezoekers waren aangedaan 
door de beleving van de exposities en zij 
deelden soms persoonlijke ervaringen uit de 
oorlog met de museummedewerkers. Ook 
de schooljeugd was onder de indruk van 
deze presentatie. Het ontlokte een puber van 
een jaar of dertien de ontboezeming: ‘Titus 
gaf zijn leven in strijd voor de vrede; ik ga 
mij daar nu ook voor inzetten!’ 

Het museum heeft in 2017 ongeveer 1450 
bezoekers getrokken; een lichte stijging ten 
opzichte van 2016. Dit kwam vooral door het 
grote aantal groepsbezoeken en de inzet van 
onze rondleiders en gastvrije vrijwilligers. 

Op 27 juli heeft het Titus Brandsma Museum 
meegewerkt aan de Titus Brandsma 
herdenkingsdienst in de Bolswarder basiliek. 
Het was dit jaar 75 jaar geleden dat Titus 
Brandsma op 26 juli 1942 in concentratie-
kamp Dachau stierf. Er kwamen die dag 
circa 170 bezoekers. 

. 

In september werd deelgenomen aan de 
FrUIT-markt te Sneek; waar de musea van 
Súdwest-Fryslân zich presenteerden. Er 
waren ongeveer 40 belangstellenden bij de 
kraam van het museum. 
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Lezing 

Op 1 november jl. hield Theo Weidgraaf een lezing voor het Titus Brandsma Museum in het 
Convent te Bolsward over zijn grootvader, de communist Diele Jacobus Weidgraaf, die net als 
Titus in 1942 in concentratiekamp Dachau stierf. Theo Weidgraaf gaf een beschouwing op het 
leven van Diele Jacobus Weidgraaf, zijn afkomst, gezin, levensbeschouwelijkheid, politieke keuze, 
sociale gedrevenheid en zijn keuze voor het verzet.  

Herijking als ‘erkend museum’ 

In mei van dit jaar is er op verzoek van het Museumregister nadere informatie aangeleverd 
omtrent het museum; het bestuur en het beleid. Vervolgens is er een zogenoemd ‘audit-bezoek’ 
geweest op 24 augustus jl. en hebben bestuur en directie nadere gegevens aangeleverd omtrent 
beheer en behoud van de collectie, het bestuur en alles wat met de dagelijkse gang van zaken en 
met de taken van het bestuur te maken heeft. Een van de uitkomsten van de audit – die overigens 
positief verliep - was dat er meer aandacht moet zijn voor de veiligheidsaspecten in het museum. 
Het bestuur heeft daarom besloten dat er een BHV- cursus gevolgd kan worden door vrijwilligers 
die zich daarvoor hebben aangemeld. Bovendien zal er voorafgaand aan het nieuwe 
museumseizoen nadere uitleg en oefening zijn voor de vrijwilligers betreffende gastvrijheid, 
collectie en veiligheid in het gebouw.  

De definitieve uitslag over de herijking van het museum als erkend museum wordt in maart 2018 
verwacht. 

Bruiklenen en schenkingen 

Dit jaar heeft het museumbestuur het langdurig bruikleen mogen verlengen dat werd verkregen 
van het Nederlands Carmelitaans Instituut te Boxmeer. Er is vanuit Haarlem een schenking 
ontvangen van twee ingelijste reproducties van brieven en een portrettekening van Titus 
Brandsma en tevens een klein ingelijst mozaïek met beeltenis van Titus Brandsma. De voorwerpen 
zijn aan het museum geschonken door een afgevaardigde van de  H. Pastoor van Arskerk te 
Haarlem. 

Het museum ontving een legaat van wijlen mevrouwn G. Zeinstra. Het bestuur heeft dit legaat in 
dank geaccepteerd. 
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Uitstapje vrijwilligers van het Titus Brandsma Museum Bolsward. 
17 september 2017  

 
 

.  
 

 

 

 
 

 

   

De reis ging deze keer naar het openluchtmuseum in 
Ootmarsum. 
Als tussenstop werden we in Staphorst onthaald op een 
lekker bakje koffie met gebak. 
 
Het Openluchtmuseum Ootmarsum neemt je mee naar het 
Twente van vroeger. In een parkachtige omgeving geven 18 
authentieke gebouwen, ieder met z’n eigen inventaris en 
verhaal, en veel gebruiksvoorwerpen een boeiend beeld van 
het leven op het platteland in Twente zo’n 100 jaar geleden. 
Velen onder ons konden dit beamen bij de bewondering van 
oude door de wielen aangedreven machines voor het 
binnenhalen van hooi en dergelijke.  

Het museum vertelt ook het verhaal van de ‘Heeren’, de 
bestuurders van vroeger, de commandeur, de Drost en de 
Hofmeier. 

Na afloop was er in een restaurant op loopafstand een 
uitgebreide lunch. 

De reis werd vervolgd langs karakteristieke twentse 
landschappen en een op waterkracht aangedreven 
houtzagerij.   In een eetgelegenheid in Giethoorn werd ten 
slotte de inwendige mens goed verzorgd. 

Aan het begin van de avond keerde iedereen weer voldaan 
naar huis met dank aan het Steunfonds die dit reisje o.a. 
mogelijk heeft gemaakt en de excursiecommissie bestaande 
uit Ciel Agricola, Truus Yntema, Tiny Bos, Trudy Dijkstra en 
Hiel Bouwmeester voor de organisatie van het uitstapje. 

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum heeft deze reis 
aangeboden aan haar vrijwilligers als blijk van waardering 
voor hun inzet. Bestuur en vrijwilligers kijken al weer uit 
naar het volgende genoeglijke uitstapje en zien het komende 
museumjaar met vertrouwen tegemoet. 

Sible Huitema 
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Vooruitkijken op 2018 en 2019 
In 2018 zal cultureel Friesland bruisen van activiteit omdat Leeuwarden – en daarmee ook heel 
Fryslân – zich culturele hoofdstad van Europa mag noemen. De musea zijn uitgenodigd om ook 
deel te nemen. Het museumjaar wordt goed begonnen op 26 januari om 19.00 uur met het 
vertellen van verhalen in Friese musea. Het Titus Brandsma Museum zal ook meedoen; 
rondleidster Ali Huitema zal die avond ‘het verhaal van Titus’ aan onze bezoekers vertellen. 

In april – na Pasen – wordt het museum weer geopend – met een nieuwe wisselexpositie op de 1e 
etage van het museum. Momenteel is de expositiecommissie met de voorbereiding gestart en het 
lijkt erop dat de nieuwe wisselexpositie weer volop belevingselementen zal krijgen en een 
verrassende presentatie.  We houden u nog even in spannende afwachting. Doel van de wissel-
expositie zal in ieder geval zijn extra informatie te bieden over de Tweede Wereldoorlog. De eerste 
etage vormt tevens een aanvulling op de vaste presentatie over leven en werk van Titus 
Brandsma. De expositie zal worden geopend op donderdagmiddag 12 april. Het weekend daarna 
is het museum op zaterdag en zondagmiddag 14 en 15 april geopend wegens de jaarlijkse 
museumweek.  

Het project ‘Kolleksjes Tichteby’ zal voor de zomer zijn afgerond. Dankzij dit project kon de 
collectie van het Titus Brandsma Museum in het museale registratieprogramma Adlib worden 
gezet en werd er een inhaalslag gemaakt met de collectieregistratie. In de periode december 2017 
tot en met februari zal er nog hard aan worden gewerkt en in samenwerking met het Archief- en 
Documentatiecentrum voor R.K. Friesland zullen de puntjes op de i worden gezet met het 
scannen van documenten en foto’s. Het is belangrijk om de collectieregistratie goed op orde te 
hebben; zo weten we precies wie onze bruikleengevers zijn en waar de voorwerpen zich bevinden 
– in depot of in de presentatie op zaal.  

In de komende twee jaren is het voortbestaan van het Titus Brandsma Museum gewaarborgd. We 
kunnen dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Súdwest-Fryslân het museum blijven 
beheren. Met Steunfonds 75 is overeengekomen dat het Titus Brandsma Museum de komende 
twee jaar het huidige pand mag blijven gebruiken.  

U begrijpt het al; de voorgenomen verhuizing ons museum naar het stadhuis van Bolsward heeft 
vertraging ondervonden door wijziging van de plannen door de gemeente Súdwest-Fryslân. De 
gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van een historisch centrum voor Súdwest-Fryslân 
en dat betekent dat er ook een deel nieuwbouw bij het stadhuis moet worden gerealiseerd voor 
het herbergen van het gemeentelijk archief. Dit brengt ook veel mogelijkheden met zich mee voor 
de culturele instellingen die zich in het stadhuis en het historisch centrum voor Súdwest-Fryslân 
willen vestigen, zoals de Openbare Bibliotheek, het Gysbert Japicxhûs, de Oudheidkamer 
Bolsward, Stichting Bolswards Historie, de gemeentebalie en het gemeentearchief. Momenteel 
worden de plannen van architect S. Adema nader uitgewerkt en wordt er overleg gepleegd over 
de organisatiestructuur van het nieuwe Historisch Centrum Westergo en de rol van de musea van 
Bolsward daarin. Het bestuur van het Titus Brandsma Museum volgt de ontwikkelingen 
nauwlettend en voert regelmatig overleg met de projectorganisatie over de renovatie van het 
stadhuis en de realisatie van het Historisch Centrum Westergo.  

 

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum hoopt en verwacht per 1 januari 2020 de overstap 
te kunnen maken naar het monumentale stadhuis. 
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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. zichtbaar is 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 voort 
kwam, 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 2016 
Openingstijden 

Het museum is 's middags geopend 
van  april tot en met  november van 
dinsdag tot en met zaterdag van 13-
17 uur.  De exacte data worden op de 
jaarlijkse flyer weergegeven, evenals 
op de website. 

Buiten deze tijden is het museum op 
afspraak geopend voor groepen, ook 
in de winterperiode. 

Meer informatie: 

www.titusbrandsmamuseum.nl 

 

Museum Bolsward - Stad(s)huis 
vol verhalen 

In 2016 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 en werden de plannen 
regelmatig aangepast naar gewenste 
functie(s), inhoud en eisen. In 2016 
werden de plannen met betrekking 
tot de invulling van het stadhuis 
gewijzigd, door ook een nieuwbouw 
voor de archieffunctie van de 
gemeente Súdwest-Fryslân en een 
omgevingsstudie mee te nemen in de 
ontwikkeling van een Historisch 
Erfgoedcentrum Westergo voor de 
gemeente Súdwest-Fryslân. 

In 2017 zal het bestuur haar 
deelname aan het overleg met 
betrekking tot het stadhuis en het 
Historische Erfgoedcentrum 
voortzetten. 

 Het Titus Brandsma Museum is 
een gastvrij museum met goede 
publieksvoorzieningen. Het 
museum beschikt over een 
traplift naar de 1e etage en een 
invalidentoilet. 

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.  

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. 



 

 

Nieuwsbrief - Titus Brandsma Museum - Bolsward december 2015 
 

 

Vervolg jaarverslag 2016 

Expositie in 2016 

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. 

De wisselexpositie van 2016 ‘In het spoor van Titus’ heeft beoogd om met een minimum aan 
tentoongestelde objecten, een maximaal effect aan associatie, voorstellingsvermogen en beleving bij de 
museumbezoekers te bewerkstelligen. Het centrale expositieonderdeel werd gevormd door een 
gereconstrueerd treinwagoncompartiment waarin Titus Brandsma in 1942 werd gedeporteerd vanuit 
Kleef naar het concentratiekamp Dachau. 

Verder is met name aan de jeugdige bezoekers, een tweetal educatieve projecten aangeboden: een 
rollenspel en een project rond de componist Olivier Messiaen (WO II krijgsgevangene te Görlitz). Hier is 
geen gebruik van gemaakt, wel zijn er groepen scholieren geweest om het museum te bezoeken, met 
name in de maanden april/mei. 

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. Er werd ook 
medewerking ontvangen van Van der Werf’s Bouwstoffen B.V en van de 
OudheidkamerBolsward/Stichting Bolswards Historie.  Er verscheen tevens een brochure bij de expositie; 
de tekst werd gemaakt door Rob Vugts. 

Er werden bruiklenen ontvangen van: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K	Friesland, 
Nederlandse Provincie Karmelieten, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Rob Vugts, Fam. F.M.J. 
Boers, Deutsche Bahn Museum Fotosammlung, Nürnberg, Zalige Titus Brandsma Parochie te Bolsward 

De expositie werd samengesteld door de werkgroep van het Titus Brandsma Museum, bestaande uit: 
Godfried van Agthoven, Sible Huitema, Sjaak (Tj.) Huitema, Ali Huitema-Knol, Nico de Jong, Gerard 
Kist, Siebe de Ree, Piet Miedema, Lies Veldhuis, Frans van der Werff, Liesbeth van der Werf-van Meel, 
Suze Zantman-de Wolff. De tekst werd verzorgd door Rob Vugts, bij wie – samen met drs. Hieke G. 
Joustra – de algehele coördinatie en vormgeving berust heeft. 

Lezing 

Op 12 oktober 2016 werd door Jos Sinnema een lezing gehouden in Het Convent over ‘Slachtoffers of 
Martelaren’. Een lezing over Josef Cohen, een hervormd predikant uit Dokkum, zoon van socialistische 
joodse ouders en pacifist in hart en nieren. En Johannes Kapteijn, 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! Wat hebben zij gemeen met Titus Brandsma? 

Alle drie stonden ze pal voor hun overtuiging, voor vrijheid en tolerantie en tegen onderdrukking. Alle 
drie weigerden ze in de oorlog water bij de wijn te doen en stelden ze hun leven in de waagschaal, ook 
toen de repressie zwaar werd. Alle drie werden ze naar concentratiekamp Dachau gebracht, waar ze 
onder verschrikkelijke omstandigheden hun menselijkheid wisten te bewaren, maar hun leven lieten. 

Het was een indrukwekkende lezing die bijgewoond werd door ongeveer 80 bezoekers. 
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vervolg verantwoordingsverklaring 
jaarverslag 2016 
 

De bestuursleden en de directeur van het 
museum zijn vrijwilligers. Hun nevenfuncties 
waren in  2016: 

De heer S.A.M. de Ree: vrijwilliger bij de 
Voedselbank te Bolsward 

Mevr. J. Hettinga-Bergsma, vrijwilliger 
(secretarieel medewerker) bij de Zalige Titus 
Brandsma Parochie te Bolsward 

De heer J. Brouwer, directeur van Museum 
Hindeloopen, vrijwilligersfuncties: 
scheidsrechter Nevobo, vrijwilliger Bloemkamp 
te Bolsward, bestuurslid Immaterieel Erfgoed 
Hindeloopen. 

De heer S.S.M. Huitema. Vrijwilliger-functies als 
bestuurslid Katholieke Bond voor Ouderen, 
bestuurslid Ouderenwerk Bolsward, vrijwilliger 
Vluchtelingenwerk 

De heer G. Kist, vrijwilliger bij de Voedselbank te 
Bolsward 

De heer R.M. Vugts, werkzaam als video-
editor/auteur/(co)regisseur bij Nederlandse 
televisieomroepen (NOS/NOB/Dutchview, 
student aan de AHK/Reinwardt Academie voor 
een ‘M.A. International Master Degree 
Museology’ 

Mevr. drs. H.G. Joustra, vrijwilligerfuncties als: 
bestuurslid stichting Nassau en Friesland, 
ouderling-kerkrentmeester bij de Protestantse 
Gemeente Franeker.  
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Geldmiddelen:  

Winst- en verliesrekening over 2016 

 
  
N.B. Het jaarverslag en de winst- en verliesrekening over 2017 wordt in de nieuwsbrief van december 2018 gepubliceerd en omstreeks juni 2018 

is het jaarverslag eveneens te vinden op www.titusbrandsmamuseum.nl. 
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Zalige kerstdagen en een gelukkig 2018! 

 

 

	

	

VAN	BRANDSMA'S	ERF.	UITGAVE	VAN	DE	STICHTING	TITUS	BRANDSMA	MUSEUM.			
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