
Notulen Jaarvergadering Vriendenkring Jopie Huisman Museum op 

zaterdag 23 april 2022 in de Klameare. 

Opening door de voorzitter, mevrouw Sjoerdtje de Visser  
Zij  begint met de uitspraak: “Wat een geweldige zaal vol vrienden”.  
En laten we stilstaan bij het overlijden van de zoon van Jopie, Pepy Huisman vorig jaar november. We 
hebben hem een waardig afscheid kunnen bieden in ons Museum.  
Pepy was 35 jaar lid van ons Stichting Bestuur.  Een aderlating voor ons en een diep verlies voor zijn 
vrouw. Hij was de schatgraver, hij wist vrijwel alles.  
Gelukkig is vastgelegd in de Statuten dat er altijd een bestuurslid van de familie, met rechtstreekse 
bloedband in het Stichting Bestuur zitting dient te hebben. 
Zo waardevol dat de oudste kleindochter Eelkje (de dochter van Marritje) is toegetreden.  
Zij komt iets later tijdens de vergadering binnen om zich voor te stellen.  
Pepy zou zeggen, we gaan door!!  Hij heeft nog volop meegewerkt aan het organiseren van de 
tentoonstelling Jopie 100 jaar, welk gegeven wij uitbundig gaan vieren.  
Sjoerdtje memoreert dat in het jaar 1922 er veel gebeurde in de wereld op allerlei gebied, van 
muziek, filosofie, politiek  én Jopie Huisman ziet het levenslicht.  
Ramsey Nasser:  ‘Elke ouder leent de aarde van haar kinderen’. Zoals Jopie Huisman heeft geleefd. 
Sjoerdtje laat een kaart zien, die een vriend kan kopen om dit cadeau te geven en daardoor iemand  
vriend van ons museum te maken voor 2 jaar.  Na deze periode benadert het Jopie Huisman Museum 
hen om te vragen of ze vriend willen blijven.  Wij zijn goed voor onze vrienden! 
Dan verklaart Sjoerdtje de vergadering voor geopend.  

 
Directeur Peter Miedema geeft eerst het woord aan Lutz Jacobi. 
Lutz heeft geen microfoon nodig om tegen de Vrienden te zeggen dat het volle bak is en dat het 
 getuigt van de Liefde voor de Kunst van Jopie. Ze bedankt de Vrienden voor hun steun in Corona tijd 
en voor hun lening, die gelukkig alweer is terugbetaald. Lutz:  “Vrienden-Applaus voor jezelf!! “  
Het Museum moest op z’n kop, soms moet het gebeuren. Nu omdat het 100 jaar geleden is dat Jopie 
werd geboren. Er zullen ‘100 jaar-lezingen’ worden gehouden in de week dat Jopie geboren werd. 
Bedoeling is dat Jopie binnenkort geen regioschilder zal zijn, maar hij is er één van wereldklasse! 
Lutz  wenst ons nu een mooie morgen. 
 

Berichten uit het museum door directeur dhr. Peter Miedema 
Niks is meer hetzelfde, hij heeft bewondering voor de wijze waarop de vrijwilligers zo snel  alles weer 
hebben opgepikt. Groot applaus voor onze vrijwilligers.  Er is o.a. een nieuw kassasysteem.  
De podcatchers  bij de balie hebben nu een volwassen audiotour , de grote schoenen én de kleine 
schoenen voor de kinderen door een kindertheater gemaakte tour.  Het is echt veel meerwaarde dat 
het materiaal van Jopie bewaard is gebleven, hij vertelt zelf, dat getuigt van een intimiteit.  
Alles wat Jopie zei was waar!  
Wij hebben van onze Vrienden steun en een lening gekregen om ons museum in het Jopie 100 jaar te 
mogen verbouwen, alles is op de schop gegaan. Peter laat foto’s zien vanaf de sloop in januari 2022.  
Met vereende kracht is de oude architectuur weer zichtbaar gemaakt, met bogen en zijbeuken, de 
kabinetten lichter en overzichtelijker.  
Alles terug in de staat zoals Jopie het bedoeld heeft, een kathedraal voor zijn kunst. 
Via een deur vanuit ons museum is de buurman, Restaurant Folkerts te bereiken. Zij leveren nu 
professionele horeca door uit te breiden naar en in ons oorspronkelijke café.  
Na  vijven kunnen restaurant bezoekers via een glazen afscheiding genieten van ons museum en dan 
de volgende dag ons met een bezoek  vereren.   
In de Utfanhuzerskeamer is het depot leeggekieperd. Bijna alle schilderijen, tekeningen, studies zijn 
opgehangen met een stembureau in de lange tafel in het midden. Alle bezoekers mogen stemmen 
welk schilderij volgens hen in de vaste collectie thuishoort. Dit slaat enorm aan! 
Indertijd in 1984, was Jopie apetrots dat hij een expositie had in Nuenen, de geboorteplaats van 
Vincent van Gogh. Daar werden 3 schilderijen gestolen. Ze zijn nooit teruggevonden.  



 Jopie zou hem omhelzen als ie ze terugbracht. Het verhaal van de gestolen schilderijen zijn o.a. op 
Facebook 600.000 keren bekeken en wel 10.000 keer gedeeld, het sprak mensen erg aan dat ze nog 
steeds  zoek zijn. *Heeft er misschien nog iemand in de zaal 3 doeken thuis hangen?? 
Simon Heijmans heeft een podcast in 6 delen gemaakt over de Brand in het Landhuis in Vught.  
Wij hebben contact met hem gezocht en verteld dat wij ook een mooi verhaal hadden voor een 
podcast met een zoektocht naar Jopie’s verdwenen Kunst. Simon is nu bezig met het verhaal en 
maakt er een mooie podcast van, die medio juni/juli via Radio 1 te beluisteren is .   
Honderd duizenden mensen zullen dit beluisteren, voor marketing en extra reclame voor ons 
museum een opsteker!  
Voor de presentatie van de gestolen schilderijen houden we natuurlijk een plekje vrij.  
In de Utfanhuzerskeamer is het rechter gedeelte ingericht voor de items uit het depot en in de 
andere helft zal het verhaal van de diefstal verteld en levendig vertoond worden tot het podcast 
verhaal, die dan natuurlijk gaat over de zoektocht. 
 
Notulen van de Jaarvergadering Vriendenkring 23 februari 2019 
Het verslag is te lezen op www.jopiehuismanmuseum.nl onder het kopje vrienden&meer. 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn akkoord. 
 

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Jaarverslag Vriendenbestuur 2021 door mevrouw Iet de Jager-Kooistra, secretaris 
Helaas is Iet ziek en daardoor leest Marjo Vonderman, bestuurslid, het jaarverslag van de 
afgelopen 2 jaren voor. Verslag online op www.jopiehuismanmuseum.nl vrienden&meer.  
De volgende Jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 25 februari 2023.  
 

Financieel Jaarverslag 2021 van de penningmeester dhr. Frans Sikkes. 
Financieel Jaarverslag staat ook op de website. De penningmeester loopt de cijfers langs. 
Frans begint met uit te spreken dat het geweldig is om de Vrienden in levende lijve te zien.  
Het ledenaantal is gestript, elk lid/familie telt voor één. De terugloop leden uit zich in de financiën. In 
het getoonde Financieel  Jaarverslag zijn de letters en cijfers te klein om in de zaal goed te lezen.  
De inkomsten lopen voortdurend terug, ook door een redelijk vergrijsd ledenbestand. De 
tegenhanger zijn de giften en de contributie is naar boven afgerond. En zo zuinig mogelijk te doen 
met de uitgaven. De nieuwsbrief wordt als 3-luik dubbelgevouwen, zo goedkoper in maken en 
versturen. Door de Nieuwsbrief op papier te verzenden, kunnen ook kennissen en vrienden deze 
lezen. Bij een bezoek aan het Museum konden mensen met hun entreebewijs een prijs winnen, dat is 
echter bijna nooit gedaan. De vorige Jaarvergadering is via filmpjes gehouden, de Slotavond voor de 
vrijwilligers ging ook niet door en daarom kregen de vrijwilligers Kerstpakketten.   
In de Balans komen de 2 leningen van de Vrienden aan het Museum naar voren, één terugbetaald in 
de zomer van 2020 en de ander in juli 2021. En een flinke financiële ondersteuning van de Gemeente 
Súdwest Fryslân. Het kapitaal van het Bestemmingsfonds moet niet opgepot blijven, moet besteed 
worden. Van elke € 100,= gift is 78 % voor het museum, 9 % organisatorisch/algemene kosten en  
13 % voor vrienden en communicatie. Voor Jopie 100 project 2021-2022 is geld gereserveer en voor 
de periode van 3 jaar voor verbouwen en upgraden. 
 

 Verslag van de Kascommissie 
Henk Wiersma en Nico Jorg hebben de boeken gecontroleerd. Nico geeft hiervan een 
uitgebreid verslag, waarbij van de € 1,= verschil duidelijk werd dat het een 
afrondingskwestie was. Alle bankafschriften kloppen, alles inzichtelijk geadministrateerd. 
Steekproeven o.a. nota’s etc. alles klopte. Tevreden met de jaarcijfers en onderbouwing.  
Sjoerdtje reageert door Nico te complimenteren met zijn indrukwekkende verhaal en vraagt 
namens het Bestuur aan de leden om decharge te verlenen.    
 

http://www.jopiehuismanmuseum.nl/
http://www.jopiehuismanmuseum.nl/


Benoeming nieuw lid van de kascommissie 
Nico vertrekt, Henk blijft en wie wil als nieuw lid de kascommissie komen versterken?  
Voor Sjoerdtje uitgesproken is, steekt de heer Willem van Eikenhorst zijn hand al op.  
In de auto op weg naar de Jaarvergadering had hij al aan zijn vrouw verteld, dat hij zich zou 
aanmelden. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Voorstel verhoging vriendenbijdrage per 01-01-2023 
€ 1,= per persoon en voor een gezin € 2,= vertelt Frans. Je wilt natuurlijk geen vrienden 
verliezen.  In het verleden bleek, als de contributie een tijd gelijk bleef en daarna een flink 
stuk omhoog, dan kost dat leden. Uit de zaal komt de verrassende uitspraak dat € 1,= 
gewoon te weinig is. Waarom geen € 2,=? Van € 17,50 naar € 19,50 en dan indexeren. 
En ook meer verhogen voor een familie lidmaatschap? Frans twijfelt en zal zich daarover 
beraden. De leden verlenen mandaat om de contributie voor een lid te verhogen.  
En onze leden kunnen een kaart kopen voor € 30,= om een ander lid te maken… 
 
Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar 
Twee nieuwe bestuursleden. De heer Aldert Krab als opvolger van Frans en de heer Foppe 
Wiersma, die Marjo gaat vervangen in het Vriendenbestuur.  
Sjoerdtje prijst Marjo, die 4 jaar heel betrokken en creatief was en héél verfrissend. En heel 
digitaal vaardig, heel fijn vooral in de afgelopen tijd. Ook Foppe kan dat. 
Dan Frans, eigenlijk zijn ze samen begonnen en vanaf het begin was er chemie tussen hen. 
En vertrouwen, ik zou eerst ja tegen Frans zeggen en dan vragen waarom? Na zeven jaar is 
het afscheid niet helemaal definitief, hij blijft in het Stichting Bestuur.  Altijd de financiën 
perfect en zoals hij de cijfers inzichtelijk maakte, zo snappen wij het ook een beetje. Met een 
diepe buiging en een dikke zoen, die Sjoerdtje hem zo dadelijk zal geven, bedankt ze hem. 
 
Rondvraag - Oftewel omfreegjen in het fries. 
Geen vragen constateert Sjoerdtje. Nou dan moet het allemaal duidelijk zijn.  
Lekker ite en na de lunch is iedereen welkom is ons nieuwe Museum.  
Jullie zullen wel nieuwsgierig zijn hoe het geworden is en de Museumkaarten mee. 
Over 1 jaar zien we elkaar weer en een goede reis terug wenst Sjoerdtje iedereen. 


