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Voorwoord
Graag presenteren we u het jaarverslag 2019 van Museum Opsterlân. Het was een goed jaar.
Dit resulteerde in tal van aantrekkelijke activiteiten, evenementen, tentoonstellingen en
programma’s. Het jaar ging van start met Caleidoscoop in Vilt. Een memorabele mijlpaal was de
opening van de tentoonstelling Verzet is Tijdloos, Opsterland in het spoor van Domela
Nieuwenhuis. Tijdens de opening kreeg de kleinzoon van P.W. Janssen het eerste exemplaar van
het boek ‘Rindert van Zinderen Bakker, aantekeningen uit mijn levensloop’ overhandigd.
Samenwerking met het bedrijfsleven en diverse organisaties blijft een meerwaarde. We kijken
positief terug, maar ook vooruit.
Onze dank is groot aan allen die zich hebben ingespannen om het museum en alle facetten van
haar bijzondere geschiedenis te laten zien.
Dit jaarverslag biedt u een overzicht van een succesvol jaar waarin het weer een voorrecht was
om de historie en identiteit op talloze manieren voor het voetlicht te brengen.
Daar wil ik op de eerste plaats onze collega’s, zowel in dienstverband als vrijwillig, enorm voor
bedanken. Iedereen heeft daar hard aan gewerkt. En we hadden alle successen niet kunnen
realiseren zonder de steun en collegialiteit van alle partijen die om ons heen staan: de gemeente
Opsterland, de Vrienden van Museum Opsterlân, de ons steunende fondsen en bedrijven en de
aan ons verwante culturele instellingen binnen en buiten Opsterland.
Mede namens onze coördinator Jacqueline Verhoef en het voltallige bestuur
dank voor een mooi jaar!
Candida Kalf
Voorzitter Museum Opsterlân
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Bestuurswisseling
Het was ook een veelbewogen jaar voor het museum. Het bestuur heeft een traject ingezet voor
een aantal perspectieven die de toekomst van het museum moeten waarborgen.
Het beleidsplan behoefde een aanscherping van de visie en een heroriëntatie van het museum
beleid 2020-2025. Er is intensief gewerkt aan de visie voor de toekomst. Medio 2020 verwacht
het bestuur deze visie te kunnen afronden.
De beginmaanden kenmerkten zich door het inventariseren van de huidige stand van zaken en
het bepalen van de positionering van het museum. Tijdens een flink aantal bijeenkomsten, onder
andere met de vrijwilligers, is tijd besteed om zowel richting, gedachtegoed en werkwijze te
bepalen. In samenwerking met de gemeente zijn de plannen voor de toekomst van het museum
besproken. De aandachtsgebieden waaraan prioriteit is toegekend, waren scherpstellen van de
missie, visie en strategie, het herijken van de organisatiestructuur en het verbeteren van de
communicatie. In 2020 zal het beleid 2020 - 2025 worden beschreven.
Door het uiteenlopen van visie en aanpak is er binnen het bestuur besloten om afscheid te
nemen van de voorzitter. Daarna zijn de taken werkende weg zodanig verdeeld dat alle sectoren
van het museum vanuit het bestuur konden worden ondersteund. Neemt niet weg dat er nog
meer vrijwilligers nodig zijn en dat het opvallend is dat het vinden daarvan minder vlot loopt dan
gewenst.

Samenstelling van het bestuur op 1 januari 2019
Voorzitter

mevrouw C. Goldbohm

Penningmeester

de heer J. Snijders

Secretaris

mevrouw W. de Jong

Bestuurslid

mevrouw C.A.B.D. Kalf

en per 1 november 2019
Voorzitter

mevrouw C. A.B.D. Kalf

Penningmeester

de heer J. Snijders

Secretaris

mevrouw D. Peenstra
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Personeel en vrijwilligers
Personeel
Mw. J.M.S. Verhoef is werkzaam als coördinator en heeft een aanstelling voor 20 uur per week.
Vrijwilligers
Administrateur financiële administratie:

J. van der Meer

Collectie controle en onderhoud

K. van der Velde
W. van der Sluis
J.M.S. Verhoef

Fondsenwerving

J.M.S. Verhoef

Vereniging Vrienden van het museum

W. Lageveen

Vrijwilligers
Vrijwilligers en personeel van het museum hebben zich in het jaar 2019 ten volle ingezet voor het
beheren van de collectie, het ontvangen van bezoekers, onderhoud van het museum en het
inrichten van interessante tentoonstellingen.
Er werken 30 vrijwilligers het hele jaar rond. Zij zijn ingedeeld in teams:
Bouwploeg: depotbeheer; objecten voor tentoonstellingen maken, schilderen van de wanden en
onderhoud;
Baliemedewerkers: aanwezig tijdens de openingstijden; verzorgen van koffie/thee, licht
schoonmaakwerk;
Administratie: verwerken van mails, post, vrijwilligers- en financiële administratie;
Educatie: activiteiten voor kinderen passend bij de tentoonstellingen, Sinterklaastentoonstelling;
Adlib: invoeren van gegevens en foto’s van alle objecten in federaal registratie systeem;
Vereniging van Vrienden van het museum: ledenadministratie; uitgeven van de “Haudmare”;
het jaarlijks organiseren van een lezing, een ledenvergadering en een excursie.
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De vrijwilligers zijn:
Rinse van de Berg
Klaas Blaauw
Henny Danes
Henk Danes
Hilda de Haan
Sonja Jellema
Wopkje de Jong
Candida Kalf
Tina Kempenaar
Els Kock
Wiebe Lageveen
Jurjen van der Meer
Ilja van der Meulen
Immie Minkes
Rem Mooij
Feike Mulder
Simon Rood
Wietse van der Sluis
Jan Snijders
Dick Steenwijk
Jelma Steenwijk
Hein Sterk
Anneke Sterk
Melle Tenge
Denise Tiktak
Mieneke Veenstra
Kees van der Velde
Anneke Verbeek
Folkert van der Werf
Grietje Westra
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Externe en interne communicatie
Er zijn een aantal promotionele activiteiten verricht.
O.a. bij de lokale omroep, in lokale bladen en weekbladen en een stand op de bijeenkomst in het
gemeentehuis voor nieuwe inwoners.
Ook is besloten om in verband met een verbetering van de interne communicatie alle vrijwilligers
elke maand een informatiebrief te sturen.
Via onze website en een nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van al
onze activiteiten.
De Facebookpagina (https://www.facebook.com/Museum Opsterlân) wordt actief ingezet voor
het melden van museumactiviteiten.
Ook verschijnen er in de plaatselijke, regionale en landelijke kranten en bladen en op de
verschillende facebookpagina’s persberichten met mededelingen over nieuwe exposities en
activiteiten.
NB. De facebook pagina heeft 455 volgers!
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Inleiding over de activiteiten
Hieronder de bijzondere activiteiten uit 2019. Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten van alle
dag: onderhoud gebouwen, baliediensten, rondleidingen, administratie, registratie,
communicatie, enz. Onze vrijwilligers zijn daar het gehele jaar met veel inzet en enthousiasme
mee bezig.

Het Friese Deltaplan Digitalisering
In 2015 is het Friese Deltaplan Digitalisering gestart.
Het doel: Het Friese Erfgoed (archiefstukken, film, literatuur en museale collecties) in 5 jaar
digitaal toegankelijk te maken. De provincie heeft € 5 miljoen geïnvesteerd om dit mogelijk te
maken.
In het deelprogramma Kolleksje Tichtby is Museumfederatie Fryslân samen met de musea aan de
slag gegaan met digitaliseren en het digitaal toegankelijk maken van hun collecties. Kolleksje
Tichtby bestrijkt de collecties, geheel of gedeeltelijk van deelnemende musea. Friesland telt ca.
125 musea, maar alleen 40 die het keurmerk van het landelijk Museumregister hebben, komen
in aanmerking.
Dit geldt ook voor Museum Opsterlân.
In het kader van Kolleksje Tichtby heeft het museum fotografen aangetrokken om de collectie
kwalitatief goed te fotograferen om te voldoen aan de hoge eisen die de Museumfederatie
Fryslân stelt.
 In 2016 is begonnen met de zilvercollectie en dit project is in 2018 afgerond.
 In 2017 en 2018 is de textielcollectie gefotografeerd en zijn vrijwilligers gestart met het
invoeren van gegevens en foto’s in Adlib.
Medio 2019 is ook deze klus geklaard. Deze collectie staat inmiddels, samen met de
zilvercollectie, online: www.museum.frl/collecties
 In het depot is dit jaar hard gewerkt om alle objecten te
controleren, van een nieuw
nummer te voorzien en een definitieve standplaats toe
te wijzen.
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 Twee vrijwilligers zijn gestart met het fotograferen van de collectie op zolder en de
gegevens worden gekoppeld in Adlib. Dit proces is in volle gang.

 Het fotoarchief is in 2019 gescand en vervolgens is een start gemaakt om alle archiefdozen
te ordenen en te scannen. In verband met de expositie: Verzet is Tijdloos, zijn als eerste de
archiefdozen met materiaal over het socialisme aangepakt.
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Samenwerkingsprojecten
Het museum heeft als primair doel: het archiveren, bewaren en publiekelijk toegankelijk maken
van het rijke cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Opsterland.
Hiervoor werkt het museum ook regelmatig samen met derden in een aantal
samenwerkingsverbanden:
Openluchtmuseum It Damshûs, Museum Heerenveen en Toeristisch netwerk De Friese
Wouden, we houden elkaar op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen op cultureel en
museaal gebied.
In 2018 is gestart met het project “100 jaar Domela Nieuwenhuis” in samenwerking met Chris
Beuker, Ron Blom (Amsterdams Stadsarchief) en Ad Vromans (Mariakerk Kortezwaag).
Ook in dit verband is er regelmatig overleg met It Damshûs, Museum Heerenveen, Stichting
Domela Nieuwenhuisfonds, Tresoar en De Moanne. In 2019 is dit voor Museum Opsterlân
afgerond met de expositie ‘Verzet is Tijdloos’, Opsterland in het spoor van Domela Nieuwenhuis.
Het museum is lid van de ondernemersvereniging WHI en gemiddeld 1x per jaar vindt de
ledenvergadering plaats in het museumcafé.
Frysk Educatief Platform (FEP)
Dit is een samenwerkingsverband van educatief medewerkers in Friese musea.
Het FEP heeft regelmatig overleg met als thema: hoe het Frysk erfgoed ingezet kan worden in het
basisonderwijs.
Het FEP onderhoudt goede contacten met de Museumfederatie Fryslân. In het FEP is besloten
om gezamenlijk een website op te zetten waarop alle musea hun educatief programma kenbaar
kunnen maken. Doel is om beter vindbaar en zichtbaar te zijn voor scholen in (voornamelijk)
Friesland. De site www.erfgoed-onderwijs.nl is inmiddels in gebruik.
Samenwerking met andere musea
In 2019 is het museum diverse malen benaderd om
een object uit onze collectie uit te lenen.
Voor de expositie over 100 jaar Vrouwenkiesrecht is een
foto uit ons archief uitgeleend aan het Groninger
Museum.
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Tentoonstellingen en activiteiten
In het verslagjaar 2019 werden tentoonstellingen georganiseerd onder leiding van een
professional. De tentoonstellingen worden gemaakt door de vrijwilligers met een minimum aan
financiële middelen. Daarbij wordt getracht diversiteit tot stand te brengen om daarmee ook de
vormgeving van de tentoonstellingen telkens verrassend te maken.
In het verslagjaar 2019 zijn de volgende tentoonstellingen in het museum geopend:

15 december t/m/ 3 maart 2019

Expositie: Caleidoscoop van Vilt
Flues bestaat uit zes viltkunstenaars. Voor deze
expositie zijn rond het thema ‘VERBINDEN’ meerdere,
zeer kleurrijke objecten gemaakt. Op de vide werd de
Winkel van Flues ingericht waar kleinere viltobjecten en
viltaccessoires direct te koop waren.

Ineke Carolus

19 februari t/m 22 februari

Help Pake & Beppe de vakantie door!
Thema: Lekker ite, neat weismitte

8 maart
Internationale Vrouwendag

Lezing over Frederike van Uildriks en
100 jaar vrouwenkiesrecht door Jacqueline Verhoef.

17 maart – 26 mei 2019

Tentoonstelling: Vlinders
Particuliere vlinderverzameling van Hans Bijl, oud
onderwijzer o.a. in Lippenhuizen.

25 april

Lezing Hans Bijl over zijn verzameling en zijn passie om
de leefomgeving van vlinders te verbeteren.

di 9 -zo 14 /4 2019
Nationale Museumweek

Thema: Wat is jouw favoriete pronkstuk?
Toegang gratis voor alle inwoners van Opsterland

14 april

Kranslegging bij plaquette Jan Eisenga.

8-9-10 juni Pinksteren

Overzichtstentoonstelling Open Atelier Route
Opsterland ism Kunst in Opsterland
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16 juni t/m 25 augustus

Kunstexpositie: Happy Bee Landscapes

24 en 25 augustus:
restantenmarkt Gorredijk.
Demonstraties op het plein voor
het museum van diverse
kunstenaars die deelnemen aan
de expositie.

za 14 en zo 15 september.
Open Monumentendag

De werkplekken in het museum zijn opengesteld voor
publiek, ook de zolderverdieping. Het landelijke thema
voor 2019 is “Plekken van plezier”.

8 Sept.- okt.- 19 nov.

Expositie: Verzet is tijdloos
Opsterland in het spoor van Domela Nieuwenhuis.
Uitgave van de memoires van
Rindert van Zinderen Bakker
AANTEKENINGEN
UIT MIJN
LEVENSLOOP
Wandelroute ‘Een RODE wandeling’ op papier en op
smartphone via iziTRAVEL naar het graf van Rindert van
Zinderen Bakker op het kerkhof bij de Mariakerk.

21 november tot 5 december

De residentie van Sinterklaas en zijn pieten.
Tijdens de activiteiten rond Sinterklaas kwamen 12 scholen
uit Opsterland met de groepen 1 t/m 4.

15 december t/m 15 maart 2020

Expositie: WHO CARES?
Merle van der Kooi (schrijfster) en Jessica van Dijk
(conceptueel kunstenaar/fotograaf) hebben in april
2019 een reis gemaakt naar de Wit-Russische kant van
Tsjernobyl voor het kunstproject “Who Cares?”.
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EDUCATIE
In 2019 hadden we een aantal zeer geslaagde activiteiten gericht op jeugdige bezoekers wel of
niet in relatie tot een lopende tentoonstelling. Deze activiteiten hebben inmiddels een vaste plek
verworven in de agenda.
Voor leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente zijn educatieve programma’s beschikbaar
Deze programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Momenteel zijn de volgende
programma’s beschikbaar:
Hidde en Hiske
Van vuistbijl tot trechterbeker
Van turfbok tot villa
Het familiealbum
Het koffertje van Esje
Het bruine goud

Kinderen in 1910
Geschiedenis en archeologie
Wonen vroeger en nu; arm en rijk
Familiegeschiedenis, wat vertellen oude foto’s over vroeger?
Tweede Wereldoorlog
Werken in het veen; oude ambachten

Museumschatjes
Het museum is aangesloten bij het landelijke onderwijsproject “Museumschatjes”.
Museumschatjes brengt kinderen uit groep 3 t/m/ 6 in aanraking met museaal erfgoed in hun
omgeving. Met speciaal ontwikkeld lesmateriaal worden de leerlingen aan het denken gezet
door vragen als “wat is een museum?” en “waarom is het belangrijk om dingen te bewaren?”
Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar hun grootste museumschat.
Scholen kiezen zelf een van de musea die op de website: www.museumschatjesfriesland.nl
vermeld staan.
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Arrangementen
Museum Opsterlân wil de bezoeker een belevenis meegeven. Het museum heeft een unieke
collectie met verrassende presentaties. Door de combinatie van kunst, cultuur en geschiedenis
onder één dak, weet het museum menigeen te boeien. Het museum is gevestigd in een
monumentaal pand, de oude Lagere School. Er wordt gebruik gemaakt van het “buitenmuseum”,
door middel van rondwandelingen door Gorredijk met de iziTRAVEL app of onder leiding van een
gids. Groepen kunnen een arrangement boeken bij het museum. Deze arrangementen zijn
bijvoorbeeld geschikt voor familiedagen, uitstapjes van verenigingen en de jaarlijkse
personeelsreis van een bedrijf. In onderling overleg wordt een passend programma
samengesteld.
Binnen arrangement
Joodse historie
Een arrangement waarin de bezoeker de tentoonstelling bezoekt over het Joodse verleden te
Gorredijk, inclusief de film over Esther Colthof, een van de vele slachtoffers van de WOII. Men
leert dat de handelsplaats Gorredijk een aantrekkelijke plek was voor de Joodse handelaar en
hoe de Joodse mensen werden opgenomen in de Opsterlandse gemeenschap. Daarnaast wordt
een rondleiding gegeven door Gorredijk waarin nog verschillende plekken te vinden zijn welke
een relatie hebben met de Joodse geschiedenis. Ook kan er gekozen worden voor een bezoek
aan de Joodse begraafplaats in Kortezwaag. Het arrangement wordt begeleid door een
museummedewerker.
Rijk en arm
Een arrangement waarin de bezoeker de tentoonstelling in de Van Teyenszaal bezoekt. Daar
krijgt men een rondleiding door het “rijke” leven in Opsterland en leert men de invloed kennen
in de film “Rijk en Arm”.
Men ervaart ook de andere kant van deze rijkdom door middel van het verhaal van Brechtje, een
van de vele kinderen van een veenarbeider. Dat deze arbeiders ook strijdlustig waren, komt tot
uitdrukking in de drukkerij van Geert Lourens van der Zwaag. Hij probeerde de omstandigheden
van de arbeiders te verbeteren. Een arrangement waarin men de wereld van goud en zilver, het
veen en turf, het rood en de opstanden leert kennen.
Buiten arrangement
Schippers, pramen en skûtsjes, vracht en …..schipperslatijn
De bezoeker leert het rijke verleden kennen van Gorredijk, een plaats welke is gevormd langs het
water doordat een heechhout (brug) geplaatst werd in 1631. Men leert de invloed van het water
kennen en de rijkdom die het gebracht heeft voor een plaats als Gorredijk. Een arrangement
waarin de bezoeker de Vlecke Gorredijk bezoekt, samen met de schipper. Men gaat een reis
maken door het schippersverleden van Gorredijk. In het centrum maakt men, eventueel met
GPS, een wandeling langs de vele kenmerken welke herinneren of zijn overgebleven vanuit de
turf- en beurtvaart.
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Vaararrangement
Gedurende de zomermaanden is het mogelijk een unieke vaartocht met de zeilpraam
“Wynsliper” te maken en dit bezoek te combineren met een bezoek aan het museum.

Arrangement jeugd
Museum Opsterlân is ook een museum waar vooral de jongere museumbezoeker de
geschiedenis van Opsterlân kan beleven, voor deze groep is een jeugdarrangement gemaakt.
Onder leiding van een museummedewerker kunnen de kinderen een speerpunt of een amulet
maken. Verder wordt er een verhaal verteld over de zwerfkeien, de fossielen en de vuistbijl.
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Schenkingen en bruiklenen
Door mevrouw W. Smidt werden meerdere mutsen geschonken: daagse mutsen, floddermutsen,
ondermutsen en een babymutsje.
Door het museum is een kaasschrabmachine geschonken aan het Landbouwmuseum te
Leeuwarden.
Elke maand worden een aantal voorwerpen uit de collectie van het museum meegenomen door
mevrouw J. van der Werf. Zij toont deze aan bewoners van Huis Ter Swaach in Beetsterzwaag.
Het beleid is om geen nieuwe bruiklenen meer aan te nemen. Als er objecten worden
aangeboden moet het een schenking zijn, past het niet in de collectie dan gaat het object terug
naar de eigenaar. Tijdelijke bruiklenen worden alleen voor exposities aangenomen.
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BEZOEKERS

In 2019 is het museum bezocht door aantal van 4523 personen waaronder 486 kinderen t/m 12
jaar.
1474 bezoekers maakten gebruik van hun Museumkaart. Op basis van de uitsplitsing van de
categorieën kan gezegd worden dat ons museum relatief veel kinderen en 60-plussers trekt.

Bezoekers laten regelmatig opmerkingen achter in ons gastenboek. Hierbij enige
reacties:
Kortom, zeer de moeite waard.
Prachtig Museum. Boven verwachting.
Mooi schoolgebouw en mooi ingericht als museum. Geschiedenis mooi in beeld gebracht….
Interessant om eens het museum van de kinderjaren en latere jaren van je moeder, pake en
beppe te bekijken en ook meer de achterliggende
verhalen te lezen van de mij bekende straten en
personen, zoals bijv. Jan kort z’n
kruidenierswinkel. Leuk museum!
Geweldig mooi museum, Echt geweldig.
Geweldig leuk museum met veel zorg gedaan,
leuke ontvangst.
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Vooruitblik
in 2019 was de aandacht van het museum gericht op de voorbereiding van een nieuw
beleidsplan 2020-2025. De ingewonnen adviezen uit de verschillende bijeenkomsten, met onder
andere de vrijwilligers, zullen worden verwerkt.
Extra aandacht in het beleidsplan krijgt bedrijfsvoering en vrijwilligersbeleid. Communicatie,
zowel intern als extern wordt geïntensiveerd. Bovendien wil het museum zich inzetten op het
vinden van meer vrijwilligers.
Het museum zal zich verder ontwikkelen op de ingeslagen route en geleidelijk aan en stapsgewijs
activiteiten uitbreiden. De activiteiten worden integraal onderdeel vallend onder de thema’s
cultuur, geschiedenis en mienskip.
In 2020 zal het beleidsplan worden voorgelegd aan onze vrijwilligers, de gemeente, en onze
externe partners.
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Bijlagen
-

Accountantsverklaring

-

Financieel Jaarverslag

Het financieel jaarverslag 2019 , inclusief de goedkeurende accountantsverklaring is in een
afzonderlijk document opgenomen.
In de begroting 2019 was uitgegaan van een negatief resultaat van 350,=. Uiteindelijk is het
financieel jaar afgesloten met een negatief resultaat van 290,=. Belangrijkste redenen zijn de
toenemende personeelskosten, vaste lasten en de extreem lage rente.
In 2019 is het project Poëtica Informatica (PI) financieel afgehandeld. PI was een mooi initiatief
van vier samenwerkende partijen dat helaas is gestopt vanwege het feit dat er geen vertrouwen
was om het tot een succesvol einde te brengen, het kon onvoldoende gemanaged worden en de
financiële risico’s waren te groot.
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