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Jopie 100, 1922-2022
Een eeuwfeest vieren is een
geschikt moment om onszelf
opnieuw uit te vinden. Wat gaat
er gebeuren: het museum wordt
opnieuw vormgegeven en ingericht in een passende kleurstelling, met verrassende hoekjes.
De vaste tentoonstelling krijgt een thematische
indeling, enkele werken worden gewisseld
en de collectie aangevuld met werken uit het
depot. Kortom, er is veel nieuws te zien en te
beleven in Workum in 2022. Meer informatie
hierover in deze nieuwsbrief.

Een eeuwfeest zonder Pepy Huisman, overleden op 11 november 2021. Zoon van
Jopie, gewaardeerd bestuurslid en museaal geheugen, altijd aanwezig op onze jaarvergaderingen. De voorste rij zal nooit meer hetzelfde zijn, we zullen Pepy missen.

Ondanks de coronamaatregelen zijn we
tevreden over het bezoekersaantal. Over het
gehele jaar gezien halen we uiteraard niet het
gewenste aantal bezoekers, maar met hulp
van onze Vriendenkring heeft het museum op

lezing voor de Vrienden geeft verdieping aan

onmogelijk maakt, zal de vergadering weer in

eigen kracht door deze fase kunnen komen en

de kunst van Frida Kahlo en onderzoekt een

digitale vorm plaatsvinden.

kijken we vol zelfvertrouwen naar de toekomst.

relatie tussen haar en de werken en het leven

Hulde aan iedereen die het Jopie Huisman

van Jopie Huisman.

Museum steun heeft verleend.

Tot slot, we kijken uit naar ‘Jopie 100’; een jaar
vol activiteiten in en rond een nieuw ingericht

Zoals we gewend zijn wordt de jaarlijkse

museum. Plan een bezoek met vrienden en

De Vriendenexcursie gaat eind maart 2022 naar

Algemene Ledenvergadering op de laatste

familie en volg ons op de website. Mis de

het Drents Museum om het werk van Frida

zaterdag van februari (2022) gehouden. De

nieuwtjes en activiteiten niet!

Kahlo te bewonderen. Een heel bijzonder mens

voorkeur heeft natuurlijk de persoonlijke

met een zeer bewogen leven. De speciale

ontmoeting in Workum. Als de realiteit dit

Sjoerdtje de Visser, voorzitter

Uitnodiging Jaarvergadering 2022 van de Vriendenkring
Het Vriendenbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de
Vriendenkring van het Jopie Huisman Museum op zaterdag 26 februari 2022 om 11.00 uur in de
Klameare. Adres: Merk 1, 8711 CL Workum. De koffie staat vanaf 10.30 uur voor u klaar.
De agenda voor deze bijeenkomst ontvangt u bij binnenkomst. De jaarrekening 2021 en de begroting voor 2022 kunnen 14 dagen voorafgaand aan de vergadering worden gedownload van onze
website. Na afloop van de vergadering staat er een lunch voor u klaar. Uiteraard gaat de jaarvergadering alleen door als de coronamaatregelen dit toestaan.
Aftredend en niet herkiesbaar is onze penningmeester Frans Sikkes. Het bestuur stelt voor de heer
Aldert Krab in zijn plaats te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich nog tot 31 januari melden via
ons mailadres. De kandidatuur moet door tenminste 10 leden worden ondersteund.
In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor de jaarvergadering verplicht. Opgeven
doet u door een mailtje te sturen voor 31 januari naar: vrienden@jopiehuismanmuseum.nl
Natuurlijk kunt u zich ook per post aanmelden: Jopie Huisman Museum, Noard 6, 8711 AH
Workum. Mochten we moeten besluiten de jaarvergadering te verplaatsen dan krijgen degenen
die zich aangemeld hebben van ons bericht hierover. Ook wordt dit bekendgemaakt op onze
website en in een extra digitale nieuwsflits.
						Iet de Jager - Kooistra, secretaris

2022

LEDENKAART

Museumnieuws
Zo tegen het eind van het jaar
is het tijd om terug te kijken op
2021. Met de eerste helft van
het jaar zijn we snel klaar:
we waren gesloten.

Met de voorbereidingen van Het Jopie-100 jaar

Restaurant Folkerts. Zij gaan onze horeca

zijn wij druk bezig. Zo gaan we het museum

exploiteren waardoor het museum een profes-

van top tot teen aanpakken. De vaste expositie

sioneel horeca-aanbod krijgt.

zal opnieuw worden ingericht. Dit doen we
rond Jopie’s centrale thema’s: duurzaamheid,
natuur en mededogen. Het voorste gedeelte
van het museum zal worden aangepakt door
middel van een efficiëntere entree, een andere

Toen we in juni weer open mochten, maakten

indeling van het winkelgedeelte, een nieuwe

we een vliegende start. Prima bezoekers-

balie en andere aanpassingen. Hierdoor wordt

aantallen, enthousiaste bezoekers, blije

het museum ruimtelijker, overzichtelijker en

vrijwilligers, tevreden besturen. We kregen

lichter en worden de uitgangspunten van de

veel landelijke media-aandacht; onder andere

oorspronkelijke architectuur ‘Kathedraal voor

van Businessclass (met dank aan Etienne

de kunst’ in ere hersteld.

Platte van Antaurus), ‘We zijn er bijna’ en
‘Bed & Breakfast’ van Omroep Max, Camper
TV en veel schrijvende pers (NRC, Leeuwarder
Courant, Leids Dagblad e.a.). Ook zijn we
opgenomen in de bekende reeks ‘Aangenaam
Klassiek’. Kortom, het museum stond volop
in de spotlights! In 2022 zal dat niet anders

De tijdelijke expositie zal gaan over de drie,
in 1984 gestolen schilderijen van Jopie, waaronder ‘De drie lotgenoten’. Deze expositie
wordt in mei geopend omdat dan waarschijnlijk ook een podcast over dit onderwerp wordt
gelanceerd.

zijn, vooral omdat Jopie in dat jaar 100 zou zijn

En tot slot gaan we in ons museumcafé

geworden.

een doorbraak maken naar onze buren van

We houden ons daarnaast ook bezig met
zaken die in 2021 worden uitgevoerd. Van

Pepy Huisman (1951-2021)
Op 11 november jl. bereikte ons het schokkende bericht dat Pepy Huisman
‘s nachts was overleden. ‘En zomaar was hij er niet meer’, stond een paar dagen
later in de rouw- advertentie. Precies zoals wij het voelden.

een nieuwe Duitse website (+webshop) tot

Pepy stapte, vooral na zijn pensionering in

een lezing van schrijver Flip van Doorn over

2018, geregeld het museum binnen. Met

zijn boek ‘de Friezen’. Van het opzetten en

mooie verhalen, sappige anekdotes en zinnige

uitbouwen van onze businessclub ‘Jopie’s

informatie. Voor ons een bron van Jopie-

Fiskklub’ tot een heruitgave van het boek ‘Jopie

kennis, waar we gretig gebruik van maakten.

Huisman, schilder van het mededogen’ (m.m.v.

Toen ik Annemieke Schors (de samensteller

Eelke Lok) en van aquarelworkshops tot educa-

van onze exposities) belde met het bericht dat

tieprojecten. Het museum leeft en bruist, voor

Pepy was overleden, vertelde ze dat ze nét een

jong en oud. Jopie zou ervan genieten.

stuk had geschreven voor onze nieuwe expo-

Tot slot: Dank voor uw steun en
enthousiasme. Zonder Vrienden
geen Jopie Huisman Museum.
Fijne feestdagen en tot ziens in
ons Museum.
Peter Miedema
directeur

sitie van 2022. In de kantlijn stond op meerdere plekken: ‘Pepy vragen’, omdat Annemieke
de informatie nog door hem wilde laten
checken. Kenmerkend voor de rol van Pepy.
Pepy was belangrijk voor het museum in het
algemeen en met betrekking tot de plannen
voor 2022 in het bijzonder. Hij was enthousiast
over de plannen, de nieuwe inrichting en de
thematiek en heeft erover meegedacht. Hij
heeft werken geselecteerd die volgend jaar

Vriendenbijdrage 2022

De inning via de automatische incasso zal in de laatste week van januari

deel gaan uitmaken van de vaste expositie

worden uitgevoerd. Voor controle van de automatische incasso kunt u

en kwam met ontelbare ideeën, initiatieven,

U ontvangt bij deze Nieuwsbrief geen acceptgiro maar een verzoek

het beste kijken naar het bankrekeningnummer, omdat onze naam als

tips, aanbevelingen en bijsturingen, kortom:

tot betaling. Voor Vrienden met automatische incasso, leden van de

incassant in de afkorting erg onduidelijk is. Ons bankrekeningnummer

één van de aanjagers van het ‘Jopie 100’- jaar.

Fiskklub en Leden voor het leven is geen betaalverzoek bijgevoegd.

(IBAN) is: NL12RABO 0328 8197 51.

Alleen al daardoor gaan we hem missen.

Pepy Huisman: onze Vraagbaak. Bevlogen

We gaan hem ontzettend missen. We wensen

verteller. Creatieve meedenker. Museaal

Joyce, Nina & Arjan en Daniël alle sterkte toe

Uw lidmaatschap en bijdrage zijn voor ons erg belangrijk, met onze

Hij was ruim 35 jaar bestuurslid en stond aan

geweten. Aanjager. Gezelligheidsmens.

om dit onbeschrijfelijke verlies te dragen.

en een gezinslidmaatschap € 30,- per jaar. Als u in het verleden een

grote schare vrienden kunnen we het museum zo goed mogelijk onder-

de wieg van het Jopie Huisman Museum.

Mensenkenner. Uithangbord. Jopie-expert.

hoger bedrag heeft aangegeven, dan is dit bedrag op het betaalverzoek

steunen. Uw steun is in de afgelopen coronaperiode erg waardevol

Zonder Pepy had het museum niet de huidige

Betrokken bestuurslid. Te veel om op te

vermeld.

geweest voor de liquiditeit van het museum.

bekendheid, reputatie en status gehad.

noemen.

De bijdrage voor 2022 is ongewijzigd: persoonlijk lidmaatschap € 17,50

Pepy op schoot bij Jopie

Namens besturen, vrijwilligers en team,
Peter Miedema

Vriendenbijdrage toekomstbestending maken



Zoals hierboven is te lezen heeft het bestuur besloten de vriendenbijdrage voor 2022 niet te wijzigen. Wel is er discussie gevoerd over het

Naam: ........................................................................................

Bewijs van lidmaatschap vriendenkring 2022

systeem van wijzigingen waarbij eens in de ca. 5 jaar
een grote wijziging wordt doorgevoerd. Gevolg van
een dergelijke wijziging is dat dit helaas vaak leidt tot

Dank

extra opzeggingen. De indexering van de contributie

Bij de betaling van de
ledenbijdragen 2021
hebben vele vrienden
een extra bedrag als gift
over gemaakt. Hiervoor
onze hartelijke dank!

stond op de agenda van de ALV van februari 2021.
Deze ALV is niet gehouden en we hebben u via filmpjes bijgepraat over de stand van zaken in coronatijd.
In de ALV van 2022 wil het bestuur voorstellen om de
ledenbijdrage 2023 nog één keer met een vast bedrag
(€ 1,- persoonlijk lidmaatschap en € 2,- gezinslidmaatschap) te verhogen en vanaf 2024 te gaan werken met
een jaarlijkse indexering (tussen de 1% en 2%) van de
ledenbijdrage. Op deze manier volgt de bijdrage de
prijsontwikkeling en groeit in kleine stapjes mee.

Betalen bijdrage via iDeal

“Doerebout”
Woensdag 3 november hield Flip van Doorn een lezing in het museum naar aanleiding
van zijn boek De Friezen. Een van de anekdotes die hij vertelde ging over de lisdodde:

“Veel Friese woorden lijken rechtstreeks te zijn ontsproten uit de bodem.
Zo leerde ik van een Sneker dat een rietsigaar een doerebout heet. Toen ik
dat woord een keer gebruikte, kreeg ik van een ander een tik op de vingers.
De doerebout bleek een gevalletje Stadsfries.
De Friese naam voor de aar van de lisdodde is tuorrebout. Toen ik mijn
Frysk Wurdboek erop nasloeg, stuitte ik op meer dan twintig Friese benamingen, waaronder doezebout, lampepûtser, moddersnyl, poddeduorre,
sigge, stjonkstôk, tuollebout en bollepyst – stierenlul.”

We zijn bezig om de contributiebetaling ook via iDeal mogelijk te

Het boek De Friezen kreeg juichende recensies, zowel provinciaal als landelijk, en is

maken. Het is nu nog niet mogelijk een iDeal QR-code op naam aan te

inmiddels aan de zevende druk toe.

maken in ons administratiesysteem. Wellicht lukt dit volgend jaar, we
houden u op de hoogte.
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Viva la Frida! Uitnodiging voorjaarsexcursie 19 maart 2022
Graag nodigen wij u uit voor
deze excursie op zaterdag 19
maart 2022. U bent van harte
welkom vanaf 10.15 uur in het
Drents Museum, Brink 1, 9400
AC Assen, alwaar we u ontvangen met koffie.
Het programma start om 11.00 uur met een
lezing over leven en werk van Frida Kahlo.
Daarna kunt u op eigen gelegenheid de
tentoonstelling bezoeken. We sluiten rond
14.00 uur af met een lunch.
De kosten voor deelname bedragen € 30,-, dit
is exclusief de entree. De entree is gratis voor

Opgave via: info@jopiehuismanmuseum.nl

Er is plaats voor maximaal 75 personen.

bezitters van een Vriendenloterij VIP-kaart.

U kunt het bedrag overmaken op IBAN

Eind februari krijgen alle deelnemers nadere

Museumjaarkaarthouders betalen € 10,- en

nummer: NL 29 RABO 0133 2388 30 t.n.v.

informatie over deze dag. Een en ander

bezit u geen van deze kaarten, dan betaalt u

Vrienden van het Jopie Huisman Museum

onder voorbehoud van de dan geldende

€ 20,- voor de entree.

o.v.v. Vriendenexcursie 2022 en uw naam.

coronamaatregelen.

LET OP

Het museum is in verband met een verbouwing en herinrichting gesloten van 31 december 2021
tot 17 februari 2022. Daarna dagelijks geopend van 11 tot 17 uur.

Uit het gastenboek

colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de

@MuseumJopie
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