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Bestuursleden:
Voorzitter: Corrie van Eijden - de Bruyn
Hoornsterzwaag, tel. 0516 - 46 27 50
Secretaris: Sible Hettinga
Harlingen, tel. 0517 - 43 48 14
Penningmeester: Vacature
Externe contacten: Henk Nota
St. Nicolaasga, 0513 - 43 13 94
Lid: Nico van der Werf
Raerd, tel. 0566 - 60 12 81

Nieuwe kerk Oosterwierum, ca. 1950

2e secretaris: Piet Postma
Franeker, 0517 - 39 50 64

Ontvangsten en uitgaven boekjaar 2012 / 2011
BATEN

Boekjaar 2012

Boekjaar 2011

6.226
30.326
14
147
-------36.713

6.510
59.997
38
251
-------66.796

Sub-totaal

9.306
4.819
3.666
-------17.791

9.306
4.237
4.263
-------17.806

RESULTAAT

18.922

48.990

Donaties
Giften
Maria van Sevenwouden
Diverse verkopen
Sub-totaal
LASTEN
Afschrijvingen op vaste activa
Kantoorkosten
Huisvestingskosten

Rentebaten: bij
Rentelasten: af

305
351
10.593
12.882
---------------EXPLOITATIETESULTAAT
8.634
36.459
		
Hierboven een beknopt overzicht van het financiële overzicht van het boekjaar 2012. Voor
geïnteresseerden ligt het volledige rapport ter inzage.
Het resultaat mag er zijn. Bijzondere eenmalige schenkingen hebben dit sterk beïnvloed. Wij
zijn onze donateurs en schenkers zeer dankbaar hiervoor. Uiteraard rekenen wij ook in 2013
weer op uw financiële steun. Het blijft hard nodig.
Maak uw bijdrage over op de bankrekening bij de Frieslandbank nummer 29 64 70 090
t.n.v. Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward. Gaarne voor 1
juni 2013.
Testamentair kunt u ook aan ons denken. Over door ons ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten zijn wij geen schenking- of successierecht verschuldigd daar onze
stichting een ANBI erkende stichting is en geregistreerd staat onder nummer 810257944.
Let wel, u dient daarbij de juiste tenaamstelling te vermelden.
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2e penningmeester: Rein de Wolff
Jirnsum, tel. 0566 - 60 13 90
Medewerkers:
Thea Elsinga - van der Zee, Harlingen
Peter Siemensma, Bolsward
Wietze Teernstra, Bolsward
Ago en Minke van der Werf - van der
Meulen, Franeker
Wietze Ypma, Franeker

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
of via e-mail contact met ons op te
nemen. Dit om teleurstellingen te
voorkomen.
Het bezoek- en correspondentieadres luidt:
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
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informatiebulletin
Grote Dijlakker 12

8701 KV Bolsward

tel. 0515 33 68 04

Nr. 24 – Mei 2013
Frieslandbank: 29 64 70 090
Ing-bank: (voorheen de Postbank) is opgeheven

Voorwoord
Hierbij treft u weer een nieuwe editie
aan van ons jaarlijkse Informatiebulletin
met daarin met name wetenswaardigheden betreffende ons Archief RK Friesland over het afgelopen jaar.
Zo hebben we in het voorjaar van 2012
als ADRKF diverse foto’s en persoonsgegevens van paters Dominicanen ter beschikking kunnen stellen aan de redactie
van het jubileumboek “75 Jaar Dominicuskerk Leeuwarden”. Vlak voor de zomer kregen medewerkers van Museum
Drachten enkele dozen met voorwerpen
uit ons depot te leen voor hun tentoon-

Beste lezers,
Beste lezers,
We zijn weer een jaar verder, alles gaat
zijn gang, maar toch wil ik u op de
hoogte brengen van ons reilen en zeilen
in Bolsward.
De penningmeester van het Documentatiecentrum, Wietze Ypma, heeft in
de bestuursvergadering van 18 februari 2013 zijn functie als penningmeester
beëindigd. In 1994 werd hij bestuurslid van de Stichting en is hij ook gekozen tot penningmeester. Bij Wietze
was de taak ‘financiële zaken’ in goede
handen. Hij heeft veel veranderingen
meegemaakt, o.a. de verhuizing vanuit
Wijtgaard naar Bolsward. Dat was wel
een grote verantwoordelijkheid voor het
toenmalig bestuur. Maar toch, door de
grote inzet van een ieder is het Wietze
Ypma gelukt. Hieraan heeft Wietze veel
tijd besteed. Helaas was voor ons de beschikbare ruimte op de bovenverdiepingen van het Titus Brandsma Museum na
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voor R.K. Friesland
stelling “75 jaar Franciscaner klooster
Drachten”. Op zaterdag 22 september
hebben we op het Historysk Festival
Súdwest in de Broerekerk te Bolsward
acte de présence gegeven door middel
van een uitgebreide stand over ons archief. Vele van de ca. 1200 (!) bezoekers
hebben op die manier daar nader kennis
kunnen maken met o.a. de doelstelling
en de werkwijze van onze Stichting.
Naast de diverse schenkingen van boeken, bidprentjes en devotionalia op
woensdag en de vaste financiële bijdragen van onze donateurs, zijn we in 2012
ook enkele keren aangenaam verrast
door grote financiële giften, waarbij met
name de aanzienlijke gift van de Stichting Siardus niet onvermeld mag blijven.

verloop van tijd niet toereikend voor al
onze materialen. Na veel overleg en beraad werd besloten om het naastgelegen
pand Grote Dijlakker 12 aan te kopen.
Door de vele vrijwilligers werd er hard
gewerkt om het pand geschikt te maken
om de collectie te plaatsen. Door de vele
giften aan ons geschonken was dat mogelijk. Maar als er krapte kwam, dan zei

Wytze Ypma

Daarnaast was ook de forse schenking
van zo’n driehonderd dozen met familiegegevens van de Stichting Friedoc voor
ons zeer welkom.
Nieuw bij de registratie van de schenkingen is, dat we in het afgelopen jaar
zijn begonnen bij iedere beschrijving in
de computer een foto van het voorwerp
toe te voegen.
Dit jaar organiseren we op zaterdag 18
mei a.s. voor belangstellenden een Open
Dag. U wordt uitgenodigd om tussen
13.00 en 17.00 uur op Grote Dijlakker
12 in Bolsward onze verzamelde materialen (weer eens) met eigen ogen te komen
bekijken. Van harte welkom!
Het Bestuur.

Wietze “We houden even op met de verbouwing. Er moet eerst weer voldoende
geld zijn, dan gaan we weer verder met
bouwen”. Zo is alles tot stand gekomen.
Wij als bestuur zijn Wietze dankbaar
voor zijn grote inzet voor het Documentatiecentrum. Wietze gaat wel door als
vrijwilliger om de devotionalia te sorteren en te rubriceren. Na veel zoeken
hadden wij een nieuwe penningmeester
gevonden. Maar helaas heeft die om
gezondheidsredenen zich terug moeten
trekken als bestuurslid. Vandaar mijn
vraag aan een ieder die dit leest of u misschien iemand in uw omgeving weet die
het mooie werk van Wietze als penningmeester in ons bestuur kan overnemen.
Voor het doorgeven van een naam, of de
vraag om meer informatie, kunt u contact opnemen met Wietze Ypma of met
een van de andere bestuursleden.
Veel groeten van mij en wie weet tot
ziens op de Open Dag op zaterdag 18
mei.
Corry van Eijden,
voorzitter.
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Herinnering aan de parochie van de H. Wiro te Oosterwierum (1796-2013)
Moeder en dochter herenigd
Op zondag 20 januari 2013 ging bisschop Gerard de Korte, samen met pastoraal assistent Jaring de Wolff o.carm
en pastoraal werkster Susan Boukema,
in het fraaie kerkje van de parochie Oosterwierum voor in de slotviering. Het
Heilig Sacrament werd daarna plechtig
overgebracht naar de r.k. kerk in Wytgaard. Zo kwam een eind aan het voortbestaan van de parochie Oosterwierum
welke tussen november 1795 en voorjaar
1796 werd opgericht en zich afscheidde
van de moederparochie Wytgaard. De
nieuwe parochie kreeg als titelkerk de
H. Wiro.
De kerkelijke geschiedenis van Oosterwierum vóór 1795 loopt grotendeels parallel met de geschiedenis van Wytgaard
en gedeeltelijk met Irnsum.
Het jaar 1566 was een jaar van onuitsprekelijke rampen, het jaar van de gruwelijke beeldenstorm, het jaar van de
snoodste woede der Calvinisten tegen
kerken, altaren, beelden en schilderijen
en zelfs tegen de persoon van Christus,
ja tegen alle heilige zaken. Vele parochiepriesters en vicarissen werden afvallig en
door de nieuwe leer besmet. De nieuwe
Friese bisschop Cuneris Petri kon de ketters niet tot andere gedachten brengen.
De monniken belasterden de bisschop
omdat zij van hun kloosters en goede-

Oude kerkje Oosterwierum, ca. 1900
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Interieur nieuwe kerk Oosterwierum, ca. 1950
ren beroofd werden. Bisschop Cunerus
werd daartoe in 1578 door de Staten van
Friesland gevangen gezet en naar Harlingen overgebracht.
Het jaar 1580 werd de ondergang voor
de godsdienst. De monniken werden
uit de stad verjaagd en aan de overige
priesters werd het aanblijven verboden.
Abten en priesters werden gevangen gezet. Op alle 47 kloosters, kerken en alle
kapellen en vrome gestichten in geheel
Friesland werd beslag gelegd.
Van 1580 tot 1593 verkeerde de godsdienst in Friesland in een desolate toestand, nauwelijks bevond zich er een
priester en die er was, hield zich uit vrees
schuil. Toen daarom omstreeks 1593 de
paters Jezuïeten hier kwamen, vonden
zij de wijngaard des Heren geheel verlaten en uitgeroeid. In 1609 kwam hier
voor vast pater Arnoldus Cathuis, ook
wel Arnoud Cathz genoemd. Hij was
afkomstig van voorname adel uit Leeuwarden en aldaar geboren in 1576. Hij
was werkzaam in Leeuwarden en de gehele wijde omgeving en wordt daardoor
algemeen beschouwd als de grondlegger
van de latere statie Wytgaard. Na drie
jaar vertrok hij naar Zwolle en is daar
overleden in december 1629. Na hem
zijn nog een tiental paters in de omstreken onder Leeuwarden werkzaam
geweest, totdat op 25 januari 1631
Wytgaard, tot dan toe met Leeuwarden verenigd gebleven, een zelfstandige

statie werd. Tot deze statie behoorden
de dorpen Roordahuizum, Wirdum,
Swichum, Goutum, Huizum, Boksum,
Deinum, Blessum, Huins, Lions, Baard,
Oosterlittens, Skillaard, Oosterwierum,
Mantgum, Jorwerd, Weidum, Beers, Jellum en Hijlaard.
Pastoor Nicolaus Schacht werkte er aan
mee dat Oosterwierum in de zomer van
1796 een zelfstandige statie werd. Het
water de Zwette, een overblijfsel van de
vroegere Middelzee, werd de grens.
Louis van Niel, afkomstig van Megen,
werd de eerste pastoor van de 140 leden
tellende nieuwe parochie.
Men mocht de diensten houden in het
kerkje van Skillaard maar binnen een
paar jaar kwam er een eigen kerkje aan
de Vaart in het midden van het dorp
Oosterwierum. Het was een eenvoudig
schuurkerkje met een pastorie aan de
vaartzijde. In 1800 kon inventaris, altaar
met toebehoren, preekstoel, klein altaar
en losse stukken, worden aangekocht
van de opgeheven kerk van de statie in
de Sacramentsstraat te Leeuwarden. De
kerk werd genoemd naar de H. Wiro uit
het land van Maas en Roer waar hij tussen 700 en 750 het klooster St. Odiliënberg had gesticht. In 1849 kwam er een
koepeltje op het danig in verval geraakte
kerkje met daarin een klokje afkomstig
uit de afgebroken Beslingastate. In het
jaar 1855 werd de bisschoppelijke Hiër
archie hersteld en werd Oosterwierum
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een parochie. Vijf jaar later werd Doeke Bouma, de eerste parochiezoon, tot
priester gewijd en werd zijn eerste H.
Mis gevierd in Oosterwierum. In 1883
werden door de bekende pastoor Rutjes
noodzakelijke bouwkundige verbeteringen aangebracht. Het kerkje werd in de
loop der jaren echter bouwvallig en onder pastoor Oostveen werden plannen
gemaakt voor een nieuwe kerk aan de
straatweg naar Sneek. Bouwtekeningen
werden gemaakt door architect Wolter
te Riele en de aanbesteding vond plaats
op 21 januari 1925. Aannemer Herman
Ahrens van Dronrijp werd de bouw gegund voor een prijs van fl. 80.250, - De
eerste steen werd op 11 juni 1926 gelegd
door deken Vaas van Leeuwarden en
de kerkconsecratie door aartsbisschop
Mgr. H. van de Wetering vond plaats
op 23 augustus 1926. Een grenscorrectie kwam in september 1964. Mgr. P.A.
Nierman, de eerste bisschop van het in
1956 opgerichte nieuwe bisdom Groningen bepaalde dat het dorp Weidum
voortaan behoorde tot de parochie Wytgaard. De dorpen Sibrandaburen, Terzool, Poppingawier en een groot gedeelte van Rauwerd gingen over van Irnsum
naar Oosterwierum. De parochie Sneek
verloor het dorp Speers.
Met de komst van pater Dirk Flapper in
augustus 1971 veranderde er veel in de
parochie. Hij werd een paar maanden
later ook pastoor van Wytgaard. Sinds
1992 kwamen de vier parochies Oosterwierum, Wytgaard, Irnsum en Warga

onder één leiding en ontstond een noodzakelijke samenwerking (Om de Zuid),
later ook met de Titus Brandsmaparochie in Leeuwarden.
Oosterwierum kende een goed geloofsleven. Vanuit de parochie werden zes mannen geroepen tot het religieuze leven:
vier als priester (3 paters, één wereldheer)
en twee als broeder. Elf vrouwen kozen
voor een intrede in het klooster. De statie en parochie werden bediend door
24 pastoors (waarvan 4 waarnemers), 2
pastoraal werksters (Hennie BultsmaVos en Susan Boukema-Koopman) en 2
vaste pastoraal assistenten (broeder Titus Saalbrink en pater Jaring de Wolff).
In de jaren tussen 1971 en de sluiting
van de kerk zijn er echter meerdere assistenten uit andere parochies geweest.
Mede door het geringe kerkbezoek, te
weinig vrijwilligerskader en andere oorzaken werd het parochieleven te klein en
te kwetsbaar. Mede op initiatief van de
eigen parochianen werd een oplossing
gezocht voor de pastorale en financiële
problemen. Het sluiten van de kleine
maar fraaie pseudobasiliek is daarvan
een onderdeel. Met deze sluiting en het
overbrengen van enkele zaken naar de
kerk van Wytgaard is de eens zo vrije
dochter weer teruggekeerd naar de moederschoot.
St. Nicolaasga,
Henk Nota, pastoor

Nieuwe
aanwinsten
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Onderstaand een selectie uit de boeken
die in de loop van 2012 aan ons zijn geschonken:
• “Familieboek Tekstra”, auteur D. de
Vries, Haren – 2012
•
“Van Krüshegge tot Kruis”, auteur
W.C. Ypma, Franeker – 2012
• “Van bouwval tot basiliek, 75 jaar Dominicuskerk”, auteur o.a. Tj. de Jong,
Leeuwarden – 2012
• “Auke Rauwerda, liever kleine baas dan
grote knecht”, auteur R. Rauwerda,
Leeuwarden – 2012
•
“Gerben Rypma, de keunstner fan
it dûbele krús”, auteur E. Hettinga,
Blauwhuis – 2010
•
“Anders nog iets?” (2001) / “Het
patent” (2011); 2 boeken o.a. over
r.k. Joure, auteur Tony v.d. Meulen
(’s-Hertogenbosch)
Andere opmerkelijke schenkingen:
•  Ca. 300 (!) schoenendozen vol met
familieberichten, veelal krantenknipsels, bidprentjes of kopieën daarvan,
van de inmiddels zichzelf afbouwende
Stichting Friedoc te Leeuwarden.
•  Een groot deel van het archief van dr.
H. Oldenhof te Heerenveen, bekend
van vele publicaties over de historie
van r.k. Friesland.
•  Een bijzondere collectie zeer oude
bid- en devotieprentjes van de fam.
Zeinstra-Rijpma, oorspronkelijk bezit
van de fam. Hettinga.

Interieur oude kerkje Oosterwierum, ca. 1900
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Daarnaast zijn er weer vele andere bidprentjes, rouwbrieven en overlijdensadvertenties gestuurd of bij ons gebracht,
maar ook kerkboeken en andere lectuur,
en devotionalia als kruisbeelden, wijwaterbakjes, heiligenbeelden, medailles, enz.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen!
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