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Aandacht…

‘Aandacht is de zeldzaamste en zuiverste vorm van vrijgevigheid’.
Een uitspraak van de filosofe Simone Weil ( 1909-1943). Aandacht die
we blijven geven, ook nu het Covid-19 virus onder ons is.

dat men niet ongelimiteerd naar binnen kon.
Door de geweldige inzet van onze vrijwilligers
en medewerkers werd alles in goede en veilige banen geleid.
Coronamaatregelen in het museum
Ontsmettingsartikelen bij de toegang en de
speciale in- en uitgaande route. Boekingen
van een bezoek worden voornamelijk online
gedaan. Het café blijft voorlopig gesloten.
Maximaal ontvangen we 75 mensen tegelijk
in het museum. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt naar zichzelf en naar de
ander is er volop te genieten in ons museum.
We nemen initiatief als museum. ‘Kunst
naar Buiten’ is een idee geboren in het Jopie
Huisman Museum. Het maakt op een verrassende manier kunstwerken uit de Friese collectie toegankelijk. Elders in deze nieuwsbrief
leest u hier meer over.

Bankjes in het Friese landschap, waar kunstenaars inspiratie vonden voor hun werk.

Wij wensen onze Vrienden goede feest
dagen met aandacht voor elkaar en de ander.

Aandacht is ook wat Jopie schonk aan zijn

het publiek te tonen. En dat is precies wat er

Natuurlijk hopen wij u in goede gezondheid

omgeving en objecten: zeldzaam en zuiver.

gebeurde deze zomer en dit najaar. Ongekende

in 2021 te kunnen begroeten, wellicht tijdens

Vrijgevig past ook, want hij schonk al zijn

aantallen bezoekers stapten over de drempel

onze jaarvergadering op zaterdag 27 februari.

werken aan de Stichting Jopie Huisman

van ons museum.

Museum, met als doel deze laagdrempelig aan

Oude tijden herleefden alleen met dit verschil

Sjoerdtje de Visser, voorzitter

Uitnodiging

Jaarvergadering 2021
van de Vriendenkring

Het Vriendenbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van de Vriendenkring op zaterdag 27 februari 2021 om
11.00 uur in de Klameare (Merk 1, 8711 CL Workum). De koffie staat vanaf
10.30 uur voor u klaar. De agenda voor deze bijeenkomst ontvangt u bij
binnenkomst. Na afloop staat er een lunch voor u klaar.
Uiteraard gaat de jaarvergadering alleen door als de coronamaatregelen dit
toestaan. Mocht het op 27 februari 2021 niet mogelijk zijn, dan hebben
wij een reserve datum, dit is zaterdag 5 juni 2021. Zelfde tijd, zelfde plaats.
In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor de jaarverga-

Indien we moeten besluiten de jaarvergadering te verplaatsen, dan

dering verplicht. Dit kunt u doen door vóór 31 januari 2021 een mailtje te

krijgen degenen die zich aangemeld hebben van ons bericht hierover.

sturen naar: vrienden@jopiehuismanmuseum.nl. Mogelijk zijn we nog

Ook wordt dit bekendgemaakt op onze website en in een extra digitale

steeds gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Aanmelding per

nieuwsflits.

post is ook mogelijk.

Iet de Jager - Kooistra, secretaris

Vrienden van het Jopie Huisman Museum.

de 45.000 euro uit de provinciale coronasteun-

Met een ruimhartige lening, verstrekt in het

pot voor de cultuursector.

voorjaar, hielpen jullie het museum door de

De eerste bankjes zijn inmiddels geplaatst.

eerste lockdown heen. Door een combinatie

De allereerste uiteraard in Workum, achter het

van deze lening (waarvan een deel al terugbe-

voormalig woonhuis van Jopie Huisman, waar

taald is), gebruik van de coronasteun van het

hij het ‘Zelfportret als fuikvisser’ (1989) maakte.

rijk én de ‘tering naar de nering’ zetten, zijn

Jopie zei ooit over deze plek:

we dit coronajaar redelijk doorgekomen. Dit is
mede te danken aan het feit dat de maanden

‘Ik heb in mijn leven veel gereisd, maar

waarin we open waren, het extra druk was in

ben nooit meer zoiets moois tegenge-

het museum.

komen. Het licht, de stilte en de plassen

Trots zijn wij ook op onze vrijwilligers! Er is

waar je nog gewoon uit kunt drinken:

een enorm beroep gedaan op hun flexibiliteit;

het is de hemel op aarde. Als ik daar

de ene maatregel volgde de andere op, en

rondscharrel voel ik me net een Batavier,

die werd vervolgens ook weer aangepast!

helemaal één met de natuur’.

Daarnaast was het sommige periodes zo

Museumnieuws

Jopie had, met al z’n creativiteit, niet kunnen bedenken wat zich in 2020
heeft afgespeeld. Covid19, lockdown, groepsimmuniteit, anderhalvemetersamenleving, kuchscherm: woorden die in Jopie’s tijd nog niet
eens bestonden, maar die ons nu dagelijks om de oren vliegen.
Wij kunnen trots zijn op de wijze waarop het

omgaan met de maatregelen en vooral onze

druk, dat we tijdelijk de deur moesten sluiten.

Meer informatie vindt u op:

Chapeau!

www.kunstnaarbuiten.nl

Eén van de gevolgen van corona is dat er in
2021 geen nieuwe, tijdelijke expositie komt.
De huidige tentoonstelling WaterWereld blijft
volgend jaar te bewonderen. Wél doen we
aanpassingen aan deze prachtige, door onze
bezoekers zo gewaardeerde tentoonstelling.

Kunst naar Buiten

te vinden is over het schilderij dat hier ontstaan

Ons museum is de initiatiefnemer van het

uitleg over de kunstenaar met eventueel audio-

project ‘Kunst naar Buiten’. Het idee is even

of videofragmenten en informatie over het

eenvoudig als doeltreffend. Op verschillende

museum waar het betreffende werk te zien is.

plaatsen die door een kunstenaar zijn vastge-

Onze museumdirecteur Peter Miedema legde
dit initiatief voor aan gedeputeerde Sietske

is. Niet alleen een foto van het werk, maar ook

Jopie Huisman Museum zich door deze tijd

publieksgerichtheid en klantvriendelijkheid

Wij hopen u, zodra dat weer kan en mag, in

legd komen bankjes te staan. Door de QR-code

heen heeft geworsteld. In Jopie’s geest:

vooropstellend. Om te beginnen gaat een

ons museum te mogen begroeten.

te scannen die op de rugleuning staat kom je

Poepjes van de Provincie Fryslân. Zij omarmde

op een website terecht, waarop alle informatie

dit geweldige idee en zorgde voor de benodig-

“Ze hebben vast wel vrijwilligers nodig,” zei

Veel bezoekers zag ik met dezelfde blik die ik

mijn vriendin en dus heb ik een mail gestuurd,

vorig jaar had, hun audiotour weer inleveren bij

die toen helaas in de coronahectiek terecht is

de balie. Een glimlach, zachtheid, blijdschap

u ons heeft gemachtigd tot automatische incasso. De

Aan het woord...
een nieuwe vrijwilliger

gekomen. Vervolgens ging het museum dicht

en zo ontstonden vaak ook heerlijke en soms

2021 is mijn laatste jaar als penningmeester van de Vrien-

Vriendenbijdrage voor 2021 is niet gewijzigd. De inning via

Inge Wildschut uit Makkum is éen

maar uiteindelijk heb ik in de zomer een leuk

humorvolle gesprekken, met het geluid van de

denkring. Ik heb dan de twee termijnen van 4 jaar afge-

de automatische incasso zal in de laatste week van januari

gesprek gevoerd met de vrijwilligerscoördina-

vogels van ‘WaterWereld’ op de achtergrond.

tor en de museumdirecteur en werd ik vrijwil-

“Zegt het voort,” werd vaak de afsluiting, want

liger. De zomer bracht ons mooi weer en veel

ik ben van mening dat zoveel mogelijk mensen

mensen die nog even op pad gingen, met boot

het museum gezien moeten hebben. Ik heb

of fiets, die bij het aandoen van Workum ook

gemerkt dat velen met mij dat gevoel hebben.

vervuld van positivisme, op onze eigen manier,

woord van grote dank gaat uit naar jullie als

Vacature

Penningmeester gezocht

rond en ben statutair niet meer herkiesbaar. Graag kom

Peter Miedema, directeur

Vriendenbijdrage 2021
U ontvangt bij deze Nieuwsbrief een acceptgiro, tenzij

worden uitgevoerd.

van de nieuwe vrijwilligers. We

Voor controle van de automatische incasso kunt u het beste

vroegen haar naar haar ervaring.

ik in contact met vrienden en/of belangstellenden die

kijken naar het bankrekeningnummer, omdat onze naam als

interesse hebben om deze functie te vervullen.

incassant in de afkorting erg onduidelijk is. Ons bankreke-

Profiel penningmeester
• goed gevoel voor cijfers en
bankzaken
• vaardig met de computer
• woonachtig in Fryslân
Ik ben het hele jaar 2021 beschikbaar om een enthousiaste nieuwe penningmeester wegwijs te
maken om de overgang soepel te
laten verlopen. Voor verdere informatie over de werkzaamheden en
taken kan met mij contact worden
opgenomen: frans@sikkes.biz
Frans Sikkes, penningmeester

ningnummer (IBAN) is: NL12RABO 0328 8197 51.

“Een jaar geleden bezocht ik met een vriendin
na een lange tijd het Jopie Huisman Museum
weer eens. Ik was diep ontroerd. Niet alleen

Vriendenbijdrage toekomstbestending maken

de smaakvolle wijze waarop de schilderijen

Zoals u hierboven heeft gelezen blijft de Vriendenbijdrage

en objecten zijn weergegeven, maar ook de

voor 2021 ongewijzigd. In de jaarvergadering van 2021 wil

uitspraken van Jopie die overal terug te vinden

het bestuur voorstellen om een jaarlijkse indexering van de

zijn, raakten me: “Ik voel me net een vuilnis

Vriendenbijdrage door te voeren. Op deze manier volgt de

emmer vol liefde”, “Alles wat niet de liefde als

bijdrage de prijsontwikkeling en groeit in kleine stapjes mee.

basis heeft, is niet echt”.

Betalen bijdrage via ideal

Het prachtige, levensecht geschilderde werk,

Vorig jaar is aangekondigd dat we afscheid gaan nemen

de eenvoud daarin die juist rijkdom geeft. ‘Wat

van de acceptgiro voor de inning van de Vriendenbijdrage.

als oud vuil is afgedankt, verandert in iets dat

Daarom ontvangt u dit jaar voor het laatst een acceptgiro.

kan ontroeren,’ staat ergens geschreven. Dat

Daarbij komt dit jaar ook de mogelijkheid om via iDeal te

bedoel ik! Ik wist toen ook: hier zou ik wel

betalen. Hiervoor dient u uw lidmaatschapsnummer (zie

vaker willen zijn. Hier zou ik mensen wegwijs

acceptgiro) in te vullen en uw emailadres. Voor 2022 ont-

willen maken en uitnodigen dezelfde ervaring

vangt u in december 2021 een factuur en dus niet meer een

te hebben als ik: geraakt worden door het

acceptgiro.

leven in al haar facetten.

het museum bezochten.
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Door de QR-code op het
bankje te scannen krijg je meer informatie

Beleef het Wad bij Dag en Nacht
Uitnodiging voorjaarsexcursie 10 april 2021
We hopen dat volgend jaar
onze voorjaarsexcursie kan
plaatsvinden. We nodigen u
hiervoor graag uit.
U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur.
Het programma start om 12.00 uur met een
lunch. Na de lunch is er een lezing door Nynke
Rixt Jukema, een van de meest uitgesproken
jonge architecten van Fryslân. Het inspirerende

Foto Egbert de Boer, Bouwgroep Dijkstra Draisma

achterland van de Afsluitdijk maakt u mee door

U kunt zich aanmelden via ons e-mail adres

NL 29 RABO 0133 2388 30 t.n.v. Vrienden

middel van een bijzondere vliegervaring via de

info@jopiehuismanmuseum.nl.

van het Jopie Huisman Museum o.v.v.

Aquavista, daarna kunt u de tentoonstelling

De kosten voor deze excursie bedragen € 35,-

Vriendenexcursie 2021 en uw naam. In maart

in het Waddencenter bezoeken. We sluiten

inclusief. Het te betalen bedrag moet vervol-

2021 krijgen alle deelnemers nadere informatie

natuurlijk gezamenlijk af met een drankje.

gens worden overgemaakt op IBAN nummer:

over deze dag.

Wist u dat...
...het grote dak van het museum in november vol zonnepanelen wordt gelegd?
...deze mede zijn gefinancierd door de Vrienden?
...in de expositie WaterWereld ook een KunstNaarBuiten-bankje staat?
...dit bankje een verrassend uitzicht heeft?
...beeldhouwster Natasja Bennink (zij maakte ook deel uit van de tentoonstelling ‘Geschenk uit de Hemel in 2019’) haar prachtige beelden in ons café
exposeert?
...wij verwachten dat de Kerstvakantie erg druk gaat worden in het museum,
omdat buitenlandse vakanties worden ontmoedigd?
...u absoluut eens in ons gastenboek moet kijken wanneer u ons museum
bezoekt? De opmerkingen zijn hartverwarmend.

N I E U WSF L I T S
Een aantal keren per jaar sturen
wij u een digitale nieuwsbrief.
Ontvangt u deze nog niet, mail
dan uw mailadres naar:
info@jopiehuismanmuseum.nl

...we van een aantal vrijwilligers afscheid hebben genomen, maar ook veel
nieuwe hebben mogen verwelkomen?

TIP: voeg aan uw contactpersonen de afzender

...binnenkort op onze museumtickets reclame wordt gemaakt voor de Vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum?

belandt de nieuwsbrief niet in de ongewenste

nieuwsbrief@jopiehuismanmuseum.nl toe, dan
mail of spambox.

...het in 2022 100 jaar geleden is dat Jopie werd geboren en we heel druk bezig
zijn hier iets feestelijks van te maken.
...u in de volgende nieuwsbrief van juni 2021 hier veel meer over kunt lezen!
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