
 

Voorwoord bulletin 2004 

Voor U ligt het Informatiebulletin 2004 van de Stichting Archief- en 
Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward. 
 
Na een hectische tijd van voorbereiding en uitvoerende werkzaamheden, zoals 
verbouwen, verhuizen, inrichten Titus Brandsma Museum en dergelijke, komen 
wij, als bestuur en medewerkers van het ADRKF, weer toe aan ons eigenlijke 
werk. Dit betreft ondermeer het inventariseren en documenteren van materiaal 
dat door schenkers beschikbaar wordt gesteld, met als doel bewaard te blijven 
voor de katholieke cultuur in Friesland. 
 
Op 24 januari j.l. is het Titus Brandsma officieel geopend. U heeft daar 
ongetwijfeld in de pers over gelezen. Het ADRKF is op diezelfde dag, na de 
verhuizing van Wytgaard naar Bolsward, heropend. Het was een ware happening. 
Vele mensen waren aanwezig en hebben alles kunnen bekijken. Men was erg 
enthousiast. 
 
Het ADRKF is voor een ieder toegankelijk. U dient echter wel vooraf een 
(telefonische) afspraak te maken. Onze medewerkers kunnen u veel laten zien 
van het verleden van R.K. Friesland. Ondermeer devotionalia, boeken, 
bidprentjes en archieven van R.K. verenigingen, instellingen en scholen die niet 
meer bestaan. 
 
Na een bezoek aan het Titus Brandsma Museum op de begane grond, kunt u bij 
ons op de eerste en tweede verdieping een schat aan informatie vinden. Als U 
geinteresseerd bent, moet U echt eens komen kijken. U bent van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corry van Eijden-de Bruyn, voorzitter 
 

Wie helpt ons 

 

Op deze pagina treft u een aantal foto’s aan waarvan tot op heden niet bekend is 
wie er op staan of bij welke gelegenheid de foto is gemaakt (een aantal van deze 
foto’s komt uit het Titus Brandsma Familie-archief ). Wie kan ons helpen of op 
het juiste spoor brengen? 

Wij vragen van u vier keer de letter W. En dat betekent: Waar, Wanneer, Wat en 
Wie. Met andere woorden: waar en wanneer is de foto gemaakt (eventueel alleen 
een jaartal), wat stelt het voor en wie staan er op. 

Uw reacties stellen wij ten zeerste op prijs. 
 
Tevens doen wij een oproep aan de lezers uit Bolsward of aan oud-Bolswarders: 



wie kan ons helpen aan een klasse- of groepsfoto van Anno Sjoerds Brandsma, 
pater Titus? 
Omdat deze foto, waarvan het bestaan bekend is, niet in ons archief aanwezig is, 
maken we graag een afdruk. Maar afstaan mag natuurlijk ook! Inlichtingen of 
opgaven naar het ADRKF t.a.v. pastoor H. Nota. 

Foto 1 

 
Deze foto is mogelijk op de H. Landstichting of te Chevetogne, bij het klooster 

van de benedictijnen, gemaakt (in 1926?). 
Pater Titus Brandsma in het midden op de voorste rij. 

 
Foto 2 

 
Welke kerk is dit? Let op de preekstoel 

aan de linkerkant. 
 

Foto 3 

 
Een kindermissiefeest (1920?). 



Mogelijk te Bolsward of Leeuwarden. 
 

Foto 4 

 
Een groep misdienaars mogelijk te Bolsward. 

 
Foto 5 

 
Een groep religieuzen waaronder pater Benedictijnen. 
Op de voorste rij geheel rechts pater Titus Brandsma. 

 
Heeft u informatie over deze foto's, stuur dan een mailtje naar: 

Archief r.k. friesland.nl 
 

Parochie archieven 

Wat zijn parochie-archieven? 
 
In ons documentatiecentrum in Bolsward zijn vele parochie-archieven aanwezig. 
Maar wat zijn nu precies parochiearchieven, wat wordt er mee bedoeld en wat 
valt er allemaal onder? 
 
In de eerste plaats moeten we onderscheid maken tussen diocesane en gewone 
zaken. Diocesane zaken zijn bijvoorbeeld: doop-, trouw- en rouw- of 
begraafboeken (DTB) van de parochies, de notulen van het kerkbestuur en het 
archief van de pastoor en het armbestuur.  
Voor al deze zaken zijn diocesane regelingen van kracht; regelingen die door een 



commissie vanuit het bisdom worden aangestuurd. 
Die archieven horen dus niet thuis in ons centrum. Andere zaken zijn: 
krantenknipsels, foto’s, boeken, beschrijvingen en voorwerpen die betrekking 
hebben op de parochies en dan met name over pastoors en religieuzen, de 
scholen, de geschiedenis van de parochie, het kerkhof, bejaardenzorg, 
parochianen enz.  
Hier vallen dus ook foto’s, devotieen herinneringsprentjes van priesters, zusters, 
pastoors en andere religieuzen onder. Verder alle zaken die het bewaren waard 
zijn, dus ook beschrijvingen van de geschiedenis en alle uitgaven van jubilea en 
herdenkingen.  
 
Daarnaast bestaan er archieven van verenigingen, stichtingen en instanties. We 
denken aan notulenboeken, kasboeken, fotoboeken en archivalia van KAB, KVG, 
KPO, KPJ, KBO, Herwonnen Levenskracht, Werkliedenverenigingen, 
Broederschappen, koren en zangverenigingen, toneelverenigingen, 
jeugdverenigingen, Roomsk Frysk Boun, enz. enz.  
Gelukkig zijn er in ons centrum al veel van dergelijke archieven te vinden, maar 
er ontbreekt ook nog heel veel. De archieven van de ABTB en de Friese Bond van 
de KVP, zowel provinciaal als van de afdelingen, zijn al vrijwel volledig aanwezig.  
 
Ook persoonsarchieven zijn welkom. Van zowel de beide historici Henk Aukes als 
van Henk Andela zijn deze aanwezig.Mocht u nog materialen hebben en ze willen 
afstaan voor het behoud van de Friese r.k. historie, neemt u dan contact met ons 
op.  
Uiteraard zijn de aanwezige materialen en archieven open voor onderzoek en 
beschikbaar voor tentoonstellingen en/of herdenkingen. 
 
H. Nota, pr. 
 

 

Schenkingen 2004 

Het horloge van Hendrik Antonius Titus Brandsma. 
Op zaterdag 8 mei 2004 mocht ons bestuurslid dhr. W.C.Ypma het horloge van 
wijlen pater Hendricus Brandsma, de broer van pater Titus, uit handen van 
mevrouw M. van der Meer-Sweyen, te Etten-Leur, in ontvangst nemen. Pater 
Hendricus Brandsma heeft dit horloge op zijn ziekbed geschonken aan Bauke Sj. 
(Wigbert) van der Meer, als dank voor de steun die hij tijdens zijn ziekbed heeft 
ondervonden.  
 
Fotoalbum van de Landbouwschool te Bolsward.  
Met gepaste trots mocht het ADRKF een fotoalbum van de Lagere 
Landbouwschool te Bolsward in ontvangst nemen. Een schenking van mevrouw 
Frida Miedema-Kramer. Zij heeft gedurende een lange tijd al de foto’s van de 
geslaagden weten te verzamelen en daarbij tevens de namen weten te 
vermelden. Een mooie aanvulling op het archiefmateriaal van de A.B.T.B., dat 
het ADRKF reeds in zijn bezit heeft. 
 
Schenkingen ICT 
De laatste jaren worden steeds meer gegevens van het documentatiecentrum 



digitaal opgeslagen op de computer: persoonsgegevens van de bidprentjes, 
persoonsgegevens van de religieuzen, de catalogus van de aanwezige boeken in 
onze bibliotheek, de financiele administratie, het donateursbestand, enz. enz. 
Om deze gegevens over te zetten van de ene op de andere computer werd 
jarenlang gebruik gemaakt van diskettes. De bestanden werden echter steeds 
groter, het werken met diskettes is bovendien erg omslachtig en 
kwetsbaar.Vandaar dat ervoor is gekozen de aanwezige computers met elkaar te 
verbinden in een computernetwerk. Er werden kabels gelegd, 
netwerkcontactpunten in de muren aangebracht (zodat ook bezoekers met een 
eigen laptop gemakkelijk kunnen inpluggen) en de computerapparatuur werd 
vernieuwd. Er kwamen enkele nieuwe pc’s, nieuwe monitoren en een van de 
kasten is helemaal ingericht als serverkast (de server is de centrale computer).  
 
Om de kosten van dit project niet teveel op de begroting van het 
documentatiecentrum en/of het Titus Brandsma Museum te laten drukken, is 
ervoor gekozen sponsoren en fondsen aan te schrijven. Het fonds “Bolsward-
Dronrijp" heeft € 3000,- geschonken, een r.k. stichting in Franeker zegde € 
5000,- toe en via een legaat van wijlen Hendrik de Jong (Balk) kwam nog eens € 
2000,- binnen voor het ICT-project. Mede dankzij deze schenkingen kan het 
ADRKF de nabije ICT-toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Zeker ook, omdat 
de enthousiaste werkgroep, die zich met dit project heeft beziggehouden (Bert 
Leibbrand, Peter Siemensma, Wietze Ypma en Piet Postma), heeft toegezegd ook 
de komende jaren steun te zullen blijven geven op ICT-gebied. 
 
 


