informatiebulletin
Grote Dijlakker 12

8701 KV Bolsward

tel. 0515 33 68 04

Nr. 21 - april 2010
Bankrek.: 29 64 70 090
Postbank: 49 88 038

Voorwoord

Zeer geachte lezers,
2009 was een heuglijk jaar voor het Archief- en Documentatiecentrum voor
R.K. Friesland.
Het begon op 13 juni. Onze zeer gewaardeerde penningmeester Wietze Ypma
kreeg als eerste persoon de Bonifatiuspenning van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op de Bonifatiusfamiliedag te
Dokkum werd vanuit de Bonifatiuskerk
in processie zingend en biddend naar de
Bonifatiuskapel gelopen, met daar aansluitend een H. Eucharistieviering met
als celebrant Mgr. G. de Korte. Aan het
einde van de viering werd een totaal verbouwereerde Wietze naar voren geroepen en kreeg hij de Bonifatiuspenning
uitgereikt als blijk van waardering voor
ondermeer het vele werk dat hij al jaren
voor het ADRKF heeft gedaan. Het was
wel heel aandoenlijk te zien dat iemand,
die grote waardering krijgt voor zijn geweldige inzet, daar geëmotioneerd van
wordt. Hulde voor Wietze.
De week daarop vierden we ons zilveren
jubileum. Het was eigenlijk een viervoudig feest. Pastoor Henk Nota, een van de
oprichters van ons centrum, vierde dat
hij 25 jaar lid van het bestuur was. Dan
was er de officiële opening ons nieuwe
pand “Grote Dijlakker 12”. En er was
ook nog de presentatie van het nieuwe
boek van pastoor Nota ”Geschiedenis
van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden te Bolsward”. De dag begon gepast
met een feestelijke pontificale eucharistieviering in de St. Franciscuskerk te
Bolsward met als hoofdcelebrant Mgr.
De Korte, bisschop van GroningenLeeuwarden. Na deze viering opende
Mgr. De Korte het nieuwe pand. Vervol-

stichting
Archief- en Documentatiecentrum
voor R.K. Friesland

gens werd pastoor Nota, onder het genot
van een kopje koffie, in het zonnetje gezet vanwege zijn zilveren jubileum. Ook
hulde voor Henk.
Op 27 juni was er “Open dag”. Vele donateurs en andere belangstellenen zijn
komen kijken. Onze, hier opnieuw ingerichte, expositieruimte “’t Hemeltje”
trok weer veel belangstelling. Mensen
waanden zich weer even terug in de tijd
van het Rijke Roomse Leven. Veel interesse was er ook voor de bidprentjes, de
mappen met gegevens over religieuzen,
de archieven van voorheen R.K. verenigingen in Friesland en de grote verzameling (kerk)boeken, waaronder exemplaren van meer dan twee eeuwen oud.

donateurs en weldoeners, hebben er voor
gezorgd dat dit alles er kon komen.
Maar we moeten verder en wij kunnen
dit niet alleen. Daarom blijven wij een
beroep op u doen ons financieel te steunen om ook de komende jaren ons werk
te kunnen blijven doen.
Ik wil u allen hartelijk groeten,
Corry van Eijden – de Bruyn,
voorzitter.

Als je het allemaal overziet, dan is het
toch geweldig wat hier tot stand is gebracht. Wij zijn dankbaar en ook wel een
beetje trots dat we dit hebben kunnen
realiseren. Niet alleen de inzet van het
bestuur en de vrijwilligers, maar ook u,

Bidprentjes en Religieuzenarchief
op website toppers
Uit reacties te horen is onze website
(www.archiefrkfriesland.nl ) vooral in
trek vanwege de grote hoeveelheid persoonsgegevens bij de rubrieken Bidprentjes (32.000 namen) en Religieuzen
archief (5200 namen).
Nieuw bij de Bidprentjes is sinds kort,
dat voortaan ook de gegevens van de
aanwezige rouwbrieven en rouwadvertenties worden opgenomen. Voor zover
het gereed is, kan men zelfs een scan van
de originele rouwadvertentie bekijken.
Ook het Religieuzenarchief wordt nog
regelmatig aangevuld met nieuwe namen
(“van hen die in Friesland geboren zijn of
in Friesland als religieus gewerkt hebben”)
of met nieuwe gegevens of foto’s.

Mocht u thuis nog oude bidprentjes,
rouwbrieven of rouwadvertenties hebben, of mocht u beschikken over aanvullende informatie, documentatie of
zelfs foto’s van Religieuzen Friesland, of
iemand weten in uw omgeving dit dat
heeft, neemt u dan a.u.b even contact
op met dhr. Wietze Ypma (tel.0517393332) of stuur een mailtje naar info@
archiefrkfriesland.nl .
Het is soms wonderbaarlijk te ontdekken hoeveel waardevolle materialen nog
onder particulieren aanwezig zijn waar
men soms geen raad mee weet en waarmee wij erg blij mee zouden zijn. Bij
voorbaat hartelijk voor uw medewerking.
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Kerkgeschiedenis Friesland
HET FRIESE
MARIAZEGEL
De verbintenis van Maria met Friesland
bestaat al eeuwenlang. Denk maar aan de
naam van het door Reguliere Kanunniken gestichte klooster in Staveren wat in
1132 door de Benedictijnen werd overgenomen en de naam kreeg van “Lieve
Vrouwe Abdij”. Vanzelfsprekend is daar
een fraai Mariabeeld aanwezig geweest.
En denk ook maar aan de eeuwenoude
beeltenissen van Maria in Bolsward
(1270) en Leeuwarden (1506)
Maar de verbondenheid van de Maagd
Maria met Friesland blijkt onder andere
ook uit het bestaan van Friese Mariazegels, waarmee officiële instanties in
de late middeleeuwen hun documen
ten bekrachtigden. Het Friese zegel was
vergelijkbaar met bijvoorbeeld dat van
Drenthe, waar de voorstelling van Maria tot op de dag van vandaag in het wapenschild van deze provincie is gehandhaafd. In het stadsarchief van de Duitse
Hanzestad Bremen is van het Friese zegel een afdruk van goede kwaliteit aanwezig, stammend uit het jaar 1324. De
afbeelding toont ons een tronende Maria met Kind. Het randschrift vermeldt
de volgende Latijnse tekst:
“His signis vota sua reddit Frisia tota Cui
cum Prole pia sit clemens Virgo Maria”
(“Door dit zegel doet geheel Friesland zijn
geloften gestand, opdat de goedertieren
Maagd Maria het met haar kind genadig
moge zijn/Troch dit segel hâldt hiel Fryslân him oan wat it ûnthjitten hat, dat de
barmhertige faam Marije it mei har bern
genedich wêze mei”).
De tekst verduidelijkt de overige elementen van de afbeelding. Aan weerszijden
van de tronende Madonna staan namelijk
twee figuren die kennelijk vertegenwoordigers van het strijdende Friese volk verbeelden. De ene krijger draagt schild en
speer, de ander schild en zwaard. Onder
Maria’ s zetel zijn drie Romaanse bogen:
de middelste biedt haar een voetsteun, in
de twee andere knielen twee personen,
een vrouwelijke en een mannelijke, wel-

ke haar om hulp en bescherming lijken
te smeken. Het bewuste Mariazegel, gewoonlijk ‘Totius Frisiae-zegel’ genoemd,
werd door het ‘Verbond der Zeven Friese
Zeelanden’ reeds in de 13de eeuw gebruikt
voor al zijn officiële uitgaande stukken.
Dit verbond, vermoedelijk bestond het al
in de 11de eeuw, stelde de algemene Friese
wetten (keuren en landswetten) op. Het
had tevens tot taak de vrijheid, de onderlinge vrede en het recht te handhaven
en buitenlandse vijanden af te weren.
De vertegenwoordigers van het Verbond
kwamen eens per jaar op de dinsdag na
Pinksteren in tenten op het open veld
bijeen rond de zogeheten ‘Upstalboom’
(in het Fries: ‘Opstalbeam’) in het dorpje
Rahe, enkele kilometers ten zuidwesten
van de Oostfriese stad Aurich, om te overleggen en als hoogste instantie te beslissen
in geschillen. Tot het verbond behoorden
de oorspronkelijk zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot aan de
Wezer: 1) West-Friesland, 2) Westergo,
3) Oostergo, 4) Schoterland, 5) Friesland
tussen Lauwers en Eems (nu provincie
Groningen), 6) Oost-Friesland (behalve
de kuststrook aan de Jadeboezem), 7) De
zuidoostelijke kuststrook van Oost-Friesland en Butjadingen tussen de Wezer- en
Jademonding, plus Overledingerland,
Moermerland en Lingen.
Een variant op dit zegel prijkt op een
oorkonde uit 1361. In dat jaar wordt
door de landen tussen
Flie en Eems samen met de machtige stad
Groningen, en ten behoeve van de Friese vrijheid, het Verbond hernieuwd. Er
wordt, zij het met kleine wijzigingen, een
nieuw zegel gemaakt dat in hoofdzaak gelijk is aan dat van 1324. Opnieuw zien
we hier de tronende Maria met Kind. In
het vlak der bogen waarop Maria’ s voeten rusten is nu een priester, die met opgeheven handen de Moeder van de Heer
aanroept, afgebeeld. De geestelijke wordt
aangeduid met ‘Ubbo sacerdos’ (priester
Ubbo). Het Latijns randschrift vermeldt:
“S’ (= Sigillum) secretum tocius Frisiae ad
causas” (“Geheim zegel van geheel Friesland
voor de uitgaande stukken”)

Het Totius-Frisiae zegel van het Verbond
der Friese Zeelanden, tussen 1324 en 1338
gebruikt op alle officiële stukken.

Een latere uitgave van het zegel: de figuren
hebben een ietwat “moderne” versie gekregen.

Het aangepaste zegel wat, op initiatief
van pater Titus Brandsma, tussen 1937 en
1969 werd gebruikt door de Friese kerkhistorische vereniging “Frisia Catholica”.

Een nog meer aangepaste versie werd in
1993 door Piet Bultsma gemaakt voor de
Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland.
In Fivelgo, een landstreek in het noordoosten van de huidige provincie Groningen maar vroeger eveneens deel uitmakend van Friesland, werden vanaf 1317
alle stukken bekrachtigd met een langwerpig, spitsovaal zegel. Op het zegel staat

de kroning van Maria afgebeeld. Christus
heeft Zijn moeder de kroon op het hoofd
geplaatst en zegent haar.
Meer naar het westen lag Oostergo. Ook
hier werden de stukken bekrachtigd met
een Mariazegel, dat grote verwantschap
vertoont met het hierboven omschreven
zegel van de Friezen. Oostergo was de
naam van de landstreek ten oosten van de
voormalige Middelzee en omvatte elf grietenijen (gemeenten), de steden Leeuwarden
en Dokkum en de eilanden Ameland en
Schiermonnikoog. Het landsdeel bekrachtigde zijn stukken met een Maria voorstelling die bijna gelijk is aan dat van het Friese
Verbond uit 1361. Maria draagt evenwel in
de rechterhand, die zij het Kindje toesteekt,
een appel. Bovendien zijn de twee personen
onder de troon van Maria niet aanwezig.
Het randschrift ervan luidt:
“S. Beate Marie Universitatis Terre Astringie” (“Zegel der zalige Maria van geheel
het land van Oostergoo”).
Niet alleen officiële instanties bekrachtigden hun stukken met een zegel, maar ook
van edelen, kloosters, abten, kanunniken
en priesters zijn zegelstempels bekend
waarin Maria staat afgebeeld. Het zegelstempel van priester Jacob uit de 13de eeuw
vermeldt: “de vrome maagd Maria wake over
hem”. Op het zegel staat de heilige maagd
Maria met Christuskind links, geflankeerd
door twee vliegende engelen met wierookvat en daaronder in een driepas of nis een
priester voor een altaar met miskelk. Uit de
14de eeuw stamt het gevonden ambtszegel
van de pastoor van Winsum. Maria staat
hier afgebeeld met het kind Jezus, waarvoor links knielend een geestelijke staat.
Het wordt bewaard in het Fries Museum.
In 1984 werd te Lidlum, op het terrein van
de voormalige Premonstratenzer abdij, een
uit 1325 daterend zegelstempel gevonden
van Keimpe. Ook hier is Maria met kind
afgebeeld; onder hen een priester, staand
voor een altaar. Keimpe, afkomstig van
Weidum, was pastoor in Oosterzee bij
Lemmer en kanunnik van Mariëndal. Na
de moord in 1332 op Eelco Liauckema,
de 12de abt van Mariëndal, werd Keimpe
tot abt gekozen. Het Conventszegel van de
Sint Odulphusabdij van Staveren uit 1383
toont ons Maria met het Christuskind op
de arm en ter weerszijden een knielende
monnikfiguur.

Op initiatief van onder andere pater
Titus Brandsma o.carm werd het Friese
Mariazegel, nadat dit in het begin van de
16de eeuw was vervangen door een heraldisch wapen, weer in ere hersteld. In
de loop der tijden was ook het woordje
“Prole” vervangen door “Pleb”. Met opnieuw een kleine wijziging de woorden
wisseling werd ongedaan gemaakt) werd
het zegel nu embleem voor alle officiële
stukken van de kerkhistorische vereniging “Frisia Catholica”, welke in 1937
door Brandsma en anderen werd opgericht. In 1969 verbreedde de vereniging
“Frisia Catholica” haar studieterrein van
het katholieke Friese verleden naar het
verleden van alle kerkgenootschappen
die in Friesland hun vertegenwoordigers hebben. Bij die gelegenheid werd
de naam van de vereniging veranderd in
“Friese Kerkhistorische Vereniging Folk
en Tsjerke” (Volk en Kerk), welke heden
ten dage nog steeds bestaat. Daarmee verdween echter het embleem. Sinds 1993
is het zegel, enigszins gemoderniseerd,
op alle officiële stukken te vinden van de
Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor Rooms Katholiek Friesland te
Bolsward. Zodoende blijft Maria door
het aloude grootzegel verbonden met
Rooms Katholiek Friesland.
Henk Nota, pr.
pastoor te St. Nicolaasga

Mariënbosch

De zusters Franciscanessen van Denekamp waren van augustus 1951 tot februaro 2010 woonachtig en werkzaam
in en nabij Huize Mariënbosch in Heerenveen. Het linkergedeelte van het gebouw op de foto dateert uit 1968, het

rechter uit 1973. Het geheel werd in
2003 afgebroken om plaats te maken
voor het nieuwe Woonzorgcentrum wat
in oktober 2004 werd geopend.

Bij het 40- jarig bestaan van Huize Mariënbosch in 1991 werd een groepsfoto
gemaakt van de eerwaarde zusters. De
laatste vijf zusters, sinds 1994 wonende
aan de van Maasdijkstraat in Heerenveen, zijn in februari van dit jaar verhuisd. Drie zusters zijn naar het moederhuis in Denekamp vertrokken en twee
zuster wonen thans aan de Hoflaan in
Heerenveen.

Nieuwe
aanwinsten
Onderstaand een greep uit de uitgaven
die in de loop van 2009/2010 aan ons
zijn geschonken:
• Jubileumfilm St. Michaelparochie,
C. v.d. Zwet, Harlingen – 2006
• Familieboek W.v.d.Meulen, M.v.d.
Werf-v.d.Meulen, Franeker – 2008
• Familieboek De Jong – Ypecolsga,
S. de Jong, Naaldwijk – 2008
• De spiritualiteit van T. Brandsma,
K. Waayman e.a., Kampen – 2008
• Geschiedenis O.L.Vrouw v. Sevenwouden, H. Nota, Bolsward – 2009
• Mijn Friese familie, C.H. Witteveen,
Roosendaal 2009
• Van Vitus tot Titus, T.T. de Jong e.a.,
Leeuwarden 2009
Daarnaast zijn er weer vele bidprentjes, rouwbrieven en overlijdens-advertenties gestuurd of bij ons gebracht, maar ook kerkboeken en
devotionalia als kruisbeelden, wijwaterbakjes, beelden, medailles, enz.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen!
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Fonds Huisvesting
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Na de start in 2006 met het fonds huisvesting kunnen wij thans vaststellen dat
dit een goed initiatief is geweest. Het bestuur en de medewerkers zijn zeer onder
de indruk van deze grote financiële steun
voor ons project.
In 2010 hopen wij te starten met de inrichting van het depot op de bovenverdieping van de Grote Dijlakker nr. 12.
Voor deze inrichting hebben wij al 8
duizend euro aan giften ontvangen. Met
behulp van vrijwilligers hopen wij de financiële ruimte te creëren om dit project
tot een goed einde te brengen. Het doel
van deze inrichting is om het vele materiaal dat in de pastorie te St. Nicolaasga
is opgeslagen, naar Bolsward te brengen.

Daarmee kunnen wij onze bezoekers
nog beter van dienst zijn.
Dit betekent echter niet dat wij na deze
operatie op onze lauweren kunnen gaan
rusten. Neen, beslist niet. Uw financiële
steun blijft hard nodig en wij hopen dat
u ons ook in de komende tijd niet zult
vergeten. Ook testamentair kunnen wij
natuurlijk bedacht worden. Over door
ons ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten zijn wij geen schenkingsof successierecht verschuldigd. Wij zijn
een ANBI erkende stichting en als zodanig bij de belastingdienst ingeschreven.
Uw financiële steun geeft ons de ruimte
om onze doelstelling te realiseren.
Namens het bestuur en medewerkers
W.C.Ypma, penningmeester.

Sub-totaal

Boekjaar 2009
7.031
19.404
1.913
385
------28.733

LASTEN
Afschrijving op vaste activa
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Sub-totaal
RESULTAAT
Rentebaten
Rentelasten

EXPLOITATIERESULTAAT

Bestuursleden:
Voorzitter: Corrie van Eijden de Bruyn, Hoornsterzwaag,
tel. 0516 46 27 50
Secretaris: Sible Hettinga,
Harlingen, tel. 0517 43 48 14
Penningmeester: Wietze Ypma,
Franeker, tel, 0517 39 33 32
Externe contacten: Henk Nota,
St. Nicolaasga, 0513 43 13 94
2e secretaris: Piet Postma,
Franeker, 0517 39 50 64
2e penningmeester: Rein de Wolff ,
Jirnsum, tel. 0566 60 13 90

Ontvangsten en uitgaven boekjaar 2009/ 2008
BATEN
Donaties
Giften
Maria van Sevenwouden
Diverse verkopen

Bestuursleden en
medewerkers

Boekjaar 2008
10.345
18.714
0
472
------29.531

Medewerkers:
Bibliotheek: pater H.J. Andela,
ofm, Sneek
Bidprentjes: Thea Elsinga van der Zee, Harlingen
Ago en Minke van der Werf van der Meulen, Franeker
Wietze Teernstra, Bolsward
ICT: Peter Siemensma, Bolsward

9.302
5.806
5.073
------20.181

7.186
6.202
6.319
------19.707

8.552

9.824

120
14.125
------14.005
------(5.453)

245
14.125
------13.880
------(4.056)

Hierboven een beknopt overzicht van het financiële overzicht van het boekjaar 2009. Voor
geïnteresseerden ligt het volledige rapport ter inzage.
Het resultaat afgezet tegen een afschrijving van € 9.302,-., mag als positief worden beoordeeld. Wij zijn onze donateurs en schenkers zeer dankbaar hiervoor. Uiteraard rekenen wij
ook voor 2010 op uw financiële steun.
Maak uw bijdrage over op girorekeningnummer 49 88 038 of op bankrekeningnummer
29 64 70 090 t.n.v. Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward.
Wacht niet, doe het direct, het bespaart ons veel tijd, geld en moeite.

Adresgegevens en
bezoektijden:

Het ADRKF is in principe iedere
woensdag van 9.00 – 16.00 uur toegankelijk voor bezoekers. Maar het is
verstandig om vooraf even telefonisch
contact met ons op te nemen. Dit om
teleurstellingen te voorkomen.
Het bezoek- en correspondentieadres luid:
Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland.
Grote Dijlakker 12
8701 KV Bolsward
Telefoon 0515 33 68 04
E-mail: info@archiefrkfriesland.nl
Internet: www.archiefrkfriesland.nl

