
 

Even bijpraten 

Door de vele giften die de stichting tot op heden van verschillende organisaties 
en particulieren mocht ontvangen, is in de loop van de jaren een schat aan 
materiaal verzameld waaronder zo’n 30.000 bidprentjes, van welke verzameling 
veel mensen gebruikmaken voor hun familieonderzoek. 
 
Na veel wikken en wegen heeft het bestuur van de Stichting besloten om een 
ander onderkomen te zoeken waarin het op te richten museum en het 
documentatiecentrum zouden kunnen worden ondergebracht. Het oog is gevallen 
op het pand Grote Dijlakker 11 te Bolsward naast de St Franciscuskerk. Wij 
hebben vele organisaties, bedrijven en particulieren aangeschreven en hen om 
financiele bijdragen gevraagd om ons plan te kunnen realiseren, waarop door 
velen positief is gereageerd. Er is een financiele- en bouwcommissie aangesteld 
en een architect aangetrokken, die de plannen hebben gemaakt voor de algehele 
renovatie van het pand. Ook is besloten de juridische structuur te wijzigen en 
een tweede stichting op te richten. Er zijn nu dus twee stichtingen, de Stichting 
Titus Brandsmamuseum, voorzitter de heer Tjebbe de Jong, en de Stichting 
Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland (een kleine 
naamswijziging), voorzitter de ondergetekende, die, met behoud van ieders 
eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden, gezamenlijk zullen proberen de 
gestelde doelstellingen te verwezenlijken. 
 
Met het in bruikleen geven aan het Titus Brandsmamuseum van zaken en 
bescheiden uit onze verzameling om in ons nieuwe pand ten toon te stellen, het 
op ons kantoor ter inzage geven van de in ons bezit zijnde archivalia en het 
verstekken van inlichtingen, hopen wij onze waardevolle collectie nu en in de 
toekomst toegankelijk te maken voor vele belangstellenden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corry van Eijden de Bruyn, 
voorzitter 
 

 

Bestuurswisseling 

Ook in 2002 waren er weer enkele wisselingen in het bestuur. Zo nam het 
bestuur op 11 december 2002 afscheid van mevrouw Ymie de Kroon - de Winter 
(Harich) en van de heer Tjebbe de Jong (Leeuwarden). 
 
Als nieuw bestuurslid kon worden verwelkomd de heer Sible Hettinga uit 
Harlingen. 
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven leden, te weten: 

Voorzitter: Corrie van Eijden-de Bruyn: (Hoornsterzwaag)> 

Secretaris: Henk Nota (St.Nicolaasga)  



Penningmeester: Wietze Ypma (Franeker)  

Vice-voorzitter: Sible Hettinga (Harlingen)  

2e secretaris: Piet Postma (Franeker)  

lid: Rein de Wolff (Jirnsum)  

 

Schenkingen 2003 

Er gaat haast geen week voorbij of er komen wel schenkingen binnen. Soms is 
het een envelop met bidprentjes, dan weer een doos met kruisbeelden en/of met 
andere devotionalia. Ook worden er regelmatig boeken gebracht voor de 
bibliotheek. 
 
Zo ontving het ADRKF in augustus jongstleden van de voormalige eigenaars van 
het Witte Boekhuis te Bolsward, de familie Brattinga te Uitwellingerga, tientallen 
boeken die goed passen bij de doelstelling van de bibliotheek. 
 
Even daarvoor was er een schenking van mevrouw Hamersma uit Sneek van 
tientallen fraaie goed gedocumenteerde mappen met Mariaprentjes en -kaarten. 
 
Al jaren geleden mocht het ADRKF de archieven van de afdelingen van de 
vroegere ABTB-Friesland in ontvangst nemen. De dozen waren tot voor kort nog 
opgeslagen bij het Ryksargyf te Leeuwarden, maar hebben nu een mooi plaatsje 
gekregen in de eigen archiefkasten >te Bolsward.  
 
Vermeldenswaard is bovendien dat Henk Nota momenteel bezig is, om de inhoud 
van zo’n 75 archiefdozen uit de nalatenschap van historicus Henk Aukes (1905-
1999) te selecteren en te inventariseren. 
 

Automatisering 

Het ADRKF heeft al heel wat van haar archiefgegevens in de computers kunnen 
opslaan. Het overzetten van de informatie van de ene computer naar de andere 
gebeurde echter nog steeds met behulp van diskettes. 
 
Sinds kort heeft het ADRKF gelukkig de beschikking over een heus 
computernetwerksysteem. Een student van de NHL te Leeuwarden (Jos Tiel 
Groenestege uit Franeker) is in verband met zijn afstudeerproject zo’n zes 
maanden bezig geweest met het maken van een goed passend 
databasesysteem. 
 
Daarnaast is ook deze internetsite opgezet. 
 
De medewerkers werken er momenteel hard aan om hun gegevens in het nieuwe 
systeem in te voeren. Behalve in de pas weer uitgebrachte (gele) folder, is er nu 
over het ADRKF dus ook op internet informatie te vinden. 
 
Het is de bedoeling om te zijner tijd de internetbezoeker ook in de gelegenheid 



te stellen bijvoorbeeld de catalogus van de bibliotheek, de inventarissen van het 
archiefbezit en het bidprentjesbestand te raadplegen. 
 

Verhuizing van Wytgaard naar Bolsward 

Sinds de oprichting (1984) was het Documentatiecentrum voor r.k. Friesland in 
Wytgaard gehuisvest. Maar op 1 oktober 2002 was de verhuizing naar het pand 
van het Titus Brandsma Museum te Bolsward een feit. Echter niet alles van 
Wytgaard kon mee naar Bolsward.  
Het depot te Bolsward, op de zolder van het museum, bleek daarvoor niet ruim 
genoeg. Vooral diverse grote beelden, niet tentoongestelde devotionalia en veel 
overtollig materiaal (zoals dubbele exemplaren van boeken) zijn voorlopig 
opgeslagen op de zolder van de pastorie van pastoor Henk Nota te St.Nicolaasga. 
 
Op de eerste etage te Bolsward zijn van het ADRKF zo’n zestien grote vitrines 
met honderden devotionalia te bewonderen. De medewerkers werken op 
dezelfde etage in het kantoor, waar tevens bezoekers aan de grote tafel 
archieven, bidprentjes of boeken uit de bibliotheek 
kunnen raadplegen. Op de grote zolder op de tweede etage worden onder andere 
vele archiefdozen bewaard en is er de bibliotheek met zo’n 5000 (!) titels.  
 
Tenslotte heeft het ADRKF ook nog materiaal op de kleine zolder boven het 
museumrestaurant opgeslagen, onder andere de complete serie van 102 
jaargangen van de “Katholieke Illustratie” en tientallen mappen met 
devotieprentjes van Maria, uit de verzameling van Mevr. Hamersma te Sneek. 
 

Even voorstellen 

In 1946 ben ik geboren op de Bjusse te Klooster Lidlum als zoon van Jacob 
Paulus Hettinga en Sijke Paulus Andela. Na de lagere school te 
Franeker heb ik op de kostschool gezeten bij de Franciscanen te 
Venray en de Carmelieten te Oldenzaal. 

Vervolgens heb ik in Groningen rechten (notariele studierichting) 
gestudeerd. Na mijn studie heb ik drie jaar op het Ministerie van 
Landbouw gewerkt en ben daarna het notariaat ingegaan. 

Op 1 januari 2002 ben ik gestopt als notaris te Den Haag en in april van dat jaar 
ben ik verhuisd naar Harlingen. Aangezien er, in verband met de splitsing van 
het documentatiecentrum in twee stichtingen, nieuwe bestuursleden nodig 
waren, heeft Wietze Ypma mij gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur 
archief- en documentatiecentrum. 

Na korte kennismaking heb ik besloten aan dat verzoek te voldoen. Inmiddels 
ben ik naast bestuurslid ook vrijwilliger geworden, want er is veel werk te doen. 

Sible Sj. N. Hettinga 

 


