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VAN BRANDSMA'S ERF 
 

 
Zoals we vorig jaar in onze nieuwsbrief  
schreven is eind 2020 de expositie in het Titus 
Brandsma Museum aan de Grote Dijlakker te 
Bolsward ontmanteld. 

Het gedachtegoed en het verhaal over het leven en 
werken van Titus Brandsma wordt nu getoond in 
het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in het 
voormalige stadhuis aan de Jongemastraat 2 te 
Bolsward.  

De Stichting Titus Brandsma Museum zet haar 
werkzaamheden voort en blijft zich richten op het 
ontplooien van activiteiten om de nagedachtenis 
aan en het gedachtegoed van Titus Brandsma in ere 
te houden.  
Het stichtingsbestuur adviseert ook bij de 
inrichting van de exposities in en activiteiten van 
het museum in ‘De Tiid’.  
 
Uw steun als donateur en vriend van de Stichting 
Titus Brandsma Museum blijft zeer welkom en 
wordt bijzonder gewaardeerd. Wij hopen dat u de 
Stichting Titus Brandsma Museum ook in de 
toekomst een warm hart blijft toedragen en vereert 
met een geldelijke bijdrage en dat onze 
jaarvrienden hun jaarlijkse bijdrage wederom aan 
ons zullen overmaken. Het rekeningnummer van  
de stichting is NL91 RABO 0308724682. 

De stichting is bereikbaar per post of mail: 
Stichting Titus Brandsma Museum 
Grote Dijlakker 12 
8701 KV Bolsward 
e-mail: info@titusbrandsmamuseum.nl 
website: www.titusbrandsmamuseum.nl 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gezegende kerstdagen 

en 

alle goede wensen voor 2022 

VERZOEK 

Wilt u uw mailadres aan ons 
doorgeven? We kunnen u 
dan sneller op de hoogte 
houden van ontwikkelingen 
rondom (de aanstaande 
heiligverklaring van) Titus 
Brandsma.  Dank! 
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 Het jaar 2021 was voor de Stichting Titus Brandsma Museum een overgangsjaar. 
Eind 2020 is de expositie in het Titus Brandsma Museum ontmanteld en het museumpand 
verkocht aan de Zalige Titus Brandsmaparochie, die het gaat gebruiken als ‘Huis van 
Compassie’. Een bestemming die uitstekend past in een pand dat enkele decennia was 
gewijd aan Titus Brandsma en al hetgeen hij voor stond. 
 
Bedoeling was in eerste instantie om het gedachtegoed van Titus Brandsma vanaf het 
voorjaar 2021 te tonen in het verbouwde monumentale stadhuis van Bolsward, Cultuur 
Historisch Centrum ‘De Tiid’. Er ontstond echter enige vertraging in de renovatie en ook 
tegenvallende financiële bijdragen speelden parten.  

Op 27 juli, rond de sterfdag van Titus, was er in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward een 
gedachtenisviering in samenwerking met de Zalige Titus Brandsmaparochie en de 
Stichting Titus Brandsma Museum.  
Deze avond was er in de basiliek een plechtige eucharistieviering, waarna de nieuwe prior 
generaal van de Orde der Karmelieten, father Miceál O'Neill, een inleiding verzorgde naar 
aanleiding van Titus’ geschriften vanuit de gevangenis. De titel van zijn lezing luidde:  
‘I was never so happy/Ik was nog nooit zo gelukkig’. 
In verband met de Coronapandemie presenteerde hij zijn engelstalige inleiding online 
vanuit Rome. Via een livestream vanuit de basiliek konden belangstellenden in de basiliek, 
maar ook elders in het land (en vanuit het buitenland door diverse leden van de 
Karmelorde wereldwijd) deze lezing volgen.  

Aangezien vanwege corona eind 2020 geen bijeenkomsten gehouden konden worden, 
wilde het bestuur in 2021 een feestelijke bijeenkomst organiseren als afscheid van de hechte 
groep vrijwilligers die het Titus Brandsma Museum aan de Grote Dijlakker draaiende heeft  
gehouden. In augustus 2021 werden de coronamaatregelen iets versoepeld en was de 
verbouw van het voormalige stadhuis net gereed, dus was het tijd voor deze bijeenkomst.  
Op 24 augustus werden de vrijwilligers ontvangen in ‘De Tiid’ met een kopje koffie/thee 
met speciaal ‘Titus-gebakje’. Pascal Arts, de nieuwe directeur-bestuurder van ‘De Tiid’, gaf 
ons daarna een rondleiding door het verbouwde stadhuis. Na de inwendige mens versterkt 
te hebben konden we genieten van de voorstelling ‘Titus, held of heilige?’, door Peter 
Vermaat. In deze voorstelling visualiseerde hij het veelbewogen leven van Titus Brandsma 
met karakteristieke poppen en objecten. Het was een geslaagde middag en avond.  

Op de stralende ochtend van 7 september verrichtte ZKH Koning Willem Alexander de 
officiële opening van ‘De Tiid’. Vanwege de coronabeperkende maatregelen vond dit 
plaats in een heel klein gezelschap. 

Momenteel is er in het museum ‘De Tiid’ een summiere basisexpositie over Titus 
Brandsma te bezichtigen. Er wordt druk gewerkt aan een uitgebreide overzichts-
tentoonstelling in de Titus Brandsmazaal. Daar zullen voorwerpen, documenten en 
beeldmateriaal over Titus Brandsma worden gepresenteerd. Naar verwachting zal deze in 
het voorjaar van 2022 gerealiseerd zijn.  
 

 

December 2021, 

Siebe de Ree,  
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Verder wordt in het komende jaar een Titus-route ontwikkeld in ‘De Tiid’ en ook daarbuiten 
door en rondom de stad Bolsward. De bestaande Titus-wandelroute ‘In het spoor van Titus’ 
langs herinneringsmonumenten aan Titus Brandsma wordt iets aangepast in verband met de 
verhuizing naar het museum ‘De Tiid’. De start van deze wandelroute vindt plaats vanaf de 
Titus Brandsmazaal in ‘De Tiid’. 

Op 25 november 2021 ontvingen we het verheugende bericht dat de volgende stap is gezet in 
het proces van heiligverklaring van Titus Brandsma. Reeds op 3 november 1985 werd Titus 
Brandsma door paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaard. Sindsdien wordt gehoopt 
op de heiligverklaring van pater Titus. Deze komt nu een stap dichterbij.  
Paus Franciscus heeft recentelijk - tijdens een overleg met de prefect van de congregatie voor 
de heiligverklaringen - zijn goedkeuring verleend aan het besluit om een genezingswonder 
daadwerkelijk aan de voorspraak van Titus Brandsma toe te schrijven. De Karmelitaanse 
pater Driscoll uit de USA had een agressieve vorm van kanker. Naar eigen zeggen genas hij 
daarvan door te bidden tot Titus Brandsma. Een team van onafhankelijke katholieke artsen 
heeft verklaard dat die genezing medisch gezien onverklaarbaar is. Het Vaticaanse 
persbureau legt uit dat dit wonder nu door de paus is erkend. 
Dit is een heel belangrijke stap in het proces en de aankondiging van de heiligverklaring in 
Rome komt nu heel dichtbij. 

In het kader van de verwachte aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma zal het 
wandkleed van 2,5 x 4 meter - dat ten tijde van de zaligverklaring in Rome in 1985  boven het 
bordes van de Sint Pieter heeft gehangen en nu in Bolsward ligt – medio 2022 een plaats 
krijgen in ‘De Tiid’. Hier zal een stilteplek worden gecreëerd ter nagedachtenis aan pater 
Titus. Vlak voor de daadwerkelijke heiligverklaring van Titus Brandsma zal dit kleed terug 
gaan naar Rome om tijdens die plechtige viering weer aan de Sint Pieter te hangen. 

 

    

december 2021, 
 
Siebe de Ree, voorzitter 
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Missie 

De Stichting Titus Brandsma Museum heeft tot 

doel om het verhaal te vertellen over leven en 

werken van pater Titus Brandsma O. Carm. en 

zijn gedachtegoed te tonen aan het publiek. 

 

Dit gebeurt met ingang van 2021 in Cultuur 

Historisch Centrum ‘De Tiid’, in het voormalige 

stadhuis te Bolsward.  

Dat is dé plaats 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 hier museaal 

verwerkt in diverse thema’s. 

 

 

 

Samenwerking WO II musea  
Sinds enkele jaren is er een samenwerkings-

verband tussen een vijftal musea in 

(voornamelijk) de gemeente Súdwest-Fryslân 

met een verbintenis met WO II. 

Dit zijn het Kazemattenmuseum te 

Kornwerderzand, bezoekerscentrum ‘Mar en 

Klif ‘ te Oudemirdum, Bunker Bescherming 

Bevolking te Grou, de Oorlogszolder van 

Workums Erfskip te Workum en de Stichting 

Titus Brandsma Museum te Bolsward, die het 

gedachtegoed van Titus Brandsma presenteert 

in CHC “De Tiid” te Bolsward. 

Doel van deze samenwerking is dat de musea 

elkaar versterken. In elk van deze musea is een 

paneel waarop deze vijf musea genoemd 

worden met tevens een QR-code voor meer 

informatie. De panelen hebben allen hetzelfde 

logo met als titel: “Sporen WO II”. 

               

 

 

 

Openingstijden ‘de Tiid’ 

Museum ‘de Tiid’ is het gehele jaar geopend op 

dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur 

en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur (zon- en 

feestdagen gesloten).   

 

Adres: 

Jongemastraat 2 

8701 JD Bolsward 

telefoon: (0515) 53 43 33 

e-mail: info@detiid.nl 

website: www.detiid.nl  

 

 

 

Momenteel wordt samengewerkt 
met bureau Battlefield Tours voor 
het ontwikkelen van diverse 
fietsroutes rond deze 5 musea met 
daarin de voornaamste points of 
interest. 
De planning is dat dit in februari 
gerealiseerd is waarna een PR-
campagne zal worden gestart. 
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vervolg 
verantwoordingsverklaring 
jaarverslag 2020 
 
De bestuursleden en de directeur van de 
Stichting Titus Brandsma Museum zijn 
vrijwilligers. Hun nevenfuncties waren in 2020: 
 
De heer S.A.M. de Ree, voorzitter Stichting Titus 
Brandsma Museum. Nevenfunctie: vrijwilliger bij 
de Voedselbank te Bolsward. 

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

De heer J. Brouwer, penningmeester Stichting 
Titus Brandsma Museum. Nevenfuncties: 
directeur van Museum Hindeloopen. 
Vrijwilligersfuncties: scheidsrechter Nevobo, 
vrijwilliger Bloemkamp te Bolsward, bestuurslid 
Immaterieel Erfgoed Hindeloopen. 

De heer S.S.M. Huitema, bestuurslid Stichting 
Titus Brandsma Museum. Nevenfuncties: 
vrijwilliger-functies als bestuurslid Katholieke 
Bond voor Ouderen, bestuurslid Ouderenwerk 
Bolsward, vrijwilliger Vluchtelingenwerk. 

De heer B.C. Kortendijk, bestuurslid Stichting 
Titus Brandsma Museum. Nevenfuncties: 
Namens Platform Bolsward afgevaardigde in 
Tunnelcommissie provinciale weg N359. 

De heer G. Kist, bestuurslid Stichting Titus 
Brandsma Museum. Nevenfunctie: vrijwilliger bij 
de Voedselbank te Bolsward. 

Mevr. drs. H.G. Joustra, directeur Titus 
Brandsma Museum. Nevenfuncties: 
vrijwilligersfuncties als: bestuurslid Stichting 
Nassau en Friesland, ouderling-kerkrentmeester 
bij de Protestantse Gemeente Franeker, 
vrijwilliger tekstschrijver bij de Academie van 
Franeker. 

 

 

 

 

 

Omgang met de stakeholders 

Jaarlijks brengt de Stichting Titus 
Brandsma Museum een nieuwsbrief  
‘Van Brandsma’s Erf uit’. 

Verantwoordingsverklaring 

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

 

Geen ANBI meer 

Aangezien de Stichting Titus Brandsma 
Museum geen museum meer exploiteert, 
heeft de stichting geen ANBI-status 
meer.  
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Financieel jaarverslag 2020 

Geldmiddelen:  

Winst- en verliesrekening over 2020 

   

N.B. Het jaarverslag/ winst- en verliesrekening over 2021 wordt in de nieuwsbrief van december 2022 gepubliceerd en geplaatst op  

www.titusbrandsmamuseum.nl 

 

 

   2020   2019  

        

  € €  € €  

        

Netto-omzet   1.604   5.068  
Overige bedrijfsopbrengsten   28.166   30.419  

        

Som van de bedrijfsopbrengsten   29.770   35.487  

        

Kosten        

        

Afschrijvingen  -616   850   

Overige bedrijfskosten  26.174   26.940   

        

   25.558   27.700  

          

        

Bedrijfsresultaat   4.212   7.697  
Rentelasten en soortgelijke kosten   -10.122   -10.159  

        

Resultaat   -5.910   -2.462  

        

Belastingen   0   0  

        

Resultaat   -5.910   2.462  

          

        

        

 


