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Jierferslach 2017 

Foarwurd 
I t bestjoer betanket ek dit jier de meiwurkers en de frijwilligers fan it Gysbert JapicxhQs foar 
it wurk dat yn 2017 dien is foar it Gysbert Japicxhus, sawol foar de Fryske (tekst)winkel, it 
TIP, it OV-oplaadpunt as wol foar it museum. SCinder harren ynset hie ien en oar net 
funksjonearje kinnen. 

Algemien Bestjoer 
I t algemien bestjoer bestiet ut de leden: 
- mefrou W.Chr. Vroegindeweij (foarsitter); 
- mefrou C. Brouwer (skriuwster/ponghalder); 
- de hear P.Y. Boersma (lid); 
- mefrou L. Flapper (lid); 
- de hear H. De Jong (lid), oant en mei 18 desimber; 
- de hear H. Kort (lid) 
- de hear H.J. van der Meer (lid); oant en mei 14 febrewaris 2017. 
- mefrou G. Schotanus (lid); 

I t algemien bestjoer hat 5 kear byinoar west yn 2017 (14 febrewaris - 2 maaie - 30 maaie -
28 septimber - en 18 desimber). Dit is faker as gewoan. Hat Cinder oaren te krijen mei it feit 
dat der üntjouwingen binne oer de ynfolling fan it stedhüs fan Boalsert (mooglike 
gearwurking tusken Titus Brandsmamuseum / Aldheidskeamer Boalsert en üs stichting) om 
dêr de trije musea Onder te bringen. Boppedat is it doel dat ek de gemeente Südwest-
Fryslan der in loketfunksje haldt en dat de biblioteek Onderdak kriget. Yn 2016 is it ek it idee 
Ontstien om fan gemeentewegen der ek in histoarysk argyf yn Onder te bringen. Dit is yn de 
rin fan 2017 fierder bepraat, konkreet is no it doel dat it hOs foar inoar wêze sil yn 2020. 

Ek waard yn de rin fan 2014 bekend dat de TIP-fergoeding net mear safolle is oft we 
wend wiene. Der is dêrom kontakt socht mei Bolsward Promotion (dy kriget de TIP-jilden 
foar Boalsert), petearen fierd en bepraat dat yn alle gefallen de TIP foar 2014 behalden 
bliuwt foar it Gysbert JapicxhOs. Foar 2015 jildt itselde ferhaal, de opbringsten binne folie 
minder as yn it ferline mar it leveret noch hieltiten jild op dat we goed brOke kinne. Ek foar 
2016 wie it itselde ferhaal. In minimale fergoeding, mar it is Ontfongen en it jout 
ferdivedaasje yn it Gysbert Japicxhus en leveret dochs wer wat op. Foar 2017: gjin 
fergoeding mear. Wol binne der kosten fansels, mar it leveret ek folie aksje op. 
Dêrom is ein 2017 besletten de gearwurking mei Bolsward Promotion op te sizzen. 
We binne yn dy tiid benadere om wer in WV-kantoar te wurden. Dêr ha we ja tsjin sein en 
fan 1-1-2018 óf meitsje we dan ek ünderdiel ut van de V W en sil der yn 2018 sünt lange tiid 
wer in WV-flagge hingje. 

Yn 2016 binne we üteinset mei 'Freon fan Gysbert ' en de kontakten fan de aksje 100 x 
100 hawwe we dêrfoar brükt. Ein 2017 wiene dat der 53 persoanen. 
In Freon fan Gysbert betellet minimaal € 17,50 yn it jier en kriget dêrfoar: 

fergees tagong ta it museum 
10% koarting yn de winkel 
in wolkomstgeskink 
twa kear yn it jier in digitale nijsbrief 
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de Freonen fan Gysbert binne ütnüge foar de Freonedei op 14 oktober 2017, moarns fan 
10.00 öf yn it stedhüs fan Boalsert. Nei de ynrin mei kofje waard der in wolkomstwurd 
halden troch de foarsitter fan de stichting. Dêrnei joech arsjitekt Adema fan Dokkum 
ütlis oer de stedhüsplannen. Ek wie der noch Onder begelieding in rüngong troch it 
stedhüs en besichtiging fan de Aldheidskeamer. Neitiids koe der mei-inoar in broadsje 
iten wurde. Wa't belangstelling hie koe de middeis nei de Gysbert Japicxpriisütrikking yn 
de Martinitsjerke. 

Foar 2017 slüt de jierrekken öf mei in negatyf saldo fan € 23.184,00. Dat wurdt yn 
mindering brocht op de negative algemiene reserve. 

Deistich bestjoer 
Leden fan it deistich bestjoer: 
- mefrou W. Chr. Vroegindeweij (foarsitter); 
- mefrou C. Brouwer (skriuwster, ponghalder); 
- vacant 
- taheakke de projektlieder frou V. Brink-Stilma, salang as der gjin nij DB-lid fün is. 

I t deistich bestjoer hat ferskate kearen byinoar west, al of net oanfolle mei leden fan it 
algemien bestjoer. Dat wiene in tal foarbesprekkingen foar de gearkomsten fan it algemien 
bestjoer. 
Lykas foargeande jierren binne der wer petearen fierd omdat yn de rin fan dit jier wer düdlik 
waard dat we lang net üt kamen mei de finansjes omdat de rinte-opbringsten noch altiten 
leech binne, de subsydzjes nei ünderen geane, de TIP ynkomsten der net mear binne en sa 
mear. 
Der binne dan ek ferskate petearen fierd, ü.o. mei: 
- Wethalders gemeente Südwest-Fryslan 
- Amtners gemeente Südwest-Fryslan 
- Amtners provinsje Fryslan 
- Deputearre provinsje Fryslan 
Oan de ein fan it jier is it DB in tal kearen byelkoar west y.f.m. de fakatuere foar in nije 
projektlieder. 

Der is ein 2017 noch gjin nij deistich bestjoerslid fün as opfolger fan de hear Krol en de hear 
v.d. Meer. 

Skewielster Fryske ( tekst )wlnkel /museum: 
- mefrou F. Brink-Stilma. 
Hja is de projektmeiwurkster oant en mei 31 desimber 2017. 
Hja sil har foaral dwaande halde mei de projekten ta stan te bringen en de rinnende saken 
dy't omtinken freegje en net troch de oare meiwurkers/frijwilligers dien wurde kinne. 
Spitigernoch ha we ein 2017 ek werklik öfskied nommen fan frou Brink omdat se in oare 
baan krigen hat. We betankje har as bestjoer foar al har ynset de ófrüne jierren en de 
projekten dy't ünder har lieding ta stan kommen binne en sadwaande it Gysbert Japicxhüs 
better op de kaart set is. 
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Kaskommisje: 
Leden foar 2017 foar de kaskommisje wiene: 
- frou L. Flapper 
- de hear H. Kort 

De kaskommisje hat yn 2017 de boeken neisjoen fan 2016 en yn oarder befun. 
De ponghalder is desjarzje ferliend. 

Meiwurkers en frijwilligers: 
- de hear H. Kornelis (fêste meiwurker) 
- mefrou T. Dijkstra-van der Wal (frijwillichster) 
- mefrou A. Bijisma-van Houten (frijwillichster) 
- mefrou J. Zijlstra-Nicolai(frijwillichster) 
- mefrou J. Ykema- van der Werf (frijwillichster) 
- mefrou M. Post-van Gosliga (frijwillichster) 
- de hear R. Boersma, (frijwilliger) 
- de hear K. van Leeuwen, (frijwilliger) 
- mefrou R. (Roschwitha) Schalück, (frijwillichster) 
- mefrou F. Glastra (frijwillichster) 

I t Gysbert Japicxhus 
I t bertehüs fan Gysbert Japicx (1603-1666) waard yn 1979 oankocht troch Arjen Holkema en 
Trijntje Holkema-Slot mei it doel om fan it hOs in museum te meitsjen om de neitins fan 
harren grutte foarfaar te earjen en libben te halden. 
Dêrta rjochten hja yn 1980 de Gysbert Japicx (Holckema) Stichting op. I t soe mear as tsien 
jier duorje ear't it hüs - Onder oaren - dy funksje krige. Arjen Holkema kaam spitigernoch op 
18 maart 1980 te ferstjerren. Syn frou hat noch mei ynstimming fan de lettere plannen 
heard, mar doe't it hus yn 1992 provisoarysk iepene waard wie ek hja al ferstoarn. 

4 



Yn febrewaris 1990 stie der in artikel yn de Ljouwerter Krante oer Hindrik van der Meer. It 
artikel hie as kop: "Ambassade als stimulans van Fries cultureel leven". 
Hindrik van der Meer rekke op 51-jierrige leeftiid yn de VUT. Dat waard him en in hiel soad 
oaren oanbean. It wie in "eenmalige regeling", om jongere minsken in kans te jaan yn it 
heger beropsünderwiis. Hy hie wurke as muzykdosint oan de pabo "De Him" yn Snits. 
Syn öfskied fan dy skoalle wie foar de Ljouwerter Krante reden in artikel oer him te 
skriuwen. Wat soe Hindrik, dy't mei syn studinten alle jierren foar in Frysk kultureel 
evenemint soarge, dwaan mei al dy frije tiid! 

Yn it artikel jout er syn tinzen bleat oer in "Fryske ambassade" yn bygelyks Warkum of Snits. 
Hy siket in gebou dêr't de kulturele rykdommen fan Fryslan op in boartlike wize presintearre 
wurde kinne. Hy tinkt oan ütstallingen, bustochten, kursussen foar toeristen, in tekstwinkel 
en folie net genöch. 
Dat artikel no, waard lézen troch gemeentesekretaris de hear J.H. Terra fan Boalsert. Hy 
bringt it Onder de oandacht fan de boargemaster, de hear mr. T. Elzenga, doe lid fan it 
bestjoer fan de Gysbert Japicx Stichting. 
Hja nügen Van der Meer üt om del te kommen en it bertehüs fan Gysbert Japicx ris te 
besjen. Hja sochten nei in bestimming foar it bertehüs fan Gysbert Japicx. Yn de 
ütnoegingsbrief skriuwe hja: "De "mei"-oprjochtster fan de Stichting hat it bertehüs fan 
Gysbert Japicx oan de Wipstrjitte 6 yn eigendom en soe it hüs wol skinke wolle oan üs 
gemeente, ünder de betingst fan it fêstigjen fan in museum oer G.J. syn libben en wurk". 
Hja ornearje dat allinne in ütstalling in te smelle basis is. "Der soe wat oars passends by 
moatte". 

Hy makket op fersyk fan it Stichtingsbestjoer in plan. In ütstalling oer Gysbert lei foar de 
han, dêrnjonken wiene in tekstwinkel, in ütstalling oer minderheidstalen, de skiednis fan de 
Fryske taal en kulturele bustochten saken dy't der neffens him "by pasten". Hiel wat 
gearkomsten letter waarden syn foarstellen yn working set. 
Der waard in advertinsje pleatst foar in "tekstskewielster". Frou Corrie Brouwer en de hearen 
Tonnie Hettema, Watse Hiddema en Hindrik van der Meer sieten yn de sollisitaasjekommisje. 
Ut tsien kandidaten waard frou Baukje Miedema beneamd. Hja begün oan har taak yn 
desimber 1992 op in keamer yn it stedhüs fan Boalsert en luts wat letter (15 april 1993 wie 
de offisjele start) yn de wat boukundich oanpaste foarkeamer fan it noch net ferboude hüs 
oan de Wipstrjitte 6. 
De start fan de tekstwinkel waard op ludike wize fierd: de gevel wie keunstsinnich "ynpakt" 
mei "tekstwinkelteksten" en in portret fan Gysbert, üntwurpen en makke troch de hear Gerrit 
Terpstra fan Heech. Om oan jild te kommen foar in grutte ferbouwing waard yn 1995 en 
1996 de goed slagge aksje "Twa ton foar Gysbert" fierd. Wylst it hüs ferboud waard yn 1996 
en 1997 krige de tekstskewielster romte yn it WV-kantoar. 

Yn 1997, op 25 septimber, waard it hüs mei in grut feest yn gebrük naam en iepene troch 
steatssekretaris de hear drs. Aad Nuis. Hy hold syn taspraak foar in part yn it Frysk, mooglik 
makke troch de oersetting troch de Tekstwinkel, mei lüdban foar de krekte ütspraak. De 
ferbou is realisearre ünder lieding fan de Stichting Bolswards Historie en it üntwerp is fan 
Bep Mulder. I t hüs fan Gysbert liket no in soad op de "ambassade", dy't Van der Meer yn 'e 
holle hie. De ütstalling oer Gysbert is ynhaldlik gearstald troch in kommisje besteande üt de 
hear Watse Hiddema, de hear Hindrik van der Meer, frou Baukje Miedema, de hear Andrys 
Stienstra en as adviseur de hear prof. dr. Philippus Breuker. De ütstalling oer de skiednis fan 
it Frysk: " I t ferhaal fan de taal" en in ütstalling oer de taalminderheden yn Europa, is troch 
deselde minsken opset. 

5 



Yn it hüs kaam ek de tekstwinkel, dy't minsken oan gelegenheidsfersen helpt en in grutte kar 
jout oan Fryske kaarten mei in gedicht der op. Boppedat binne der gans oare Fryske saken 
sa as bygelyks lytse boeke-ütjeften en in jierlikse kalinder. 

De hantekening fan de Gysbert Japicx priiswinners steane, lykas eartiids de nammen fan de 
Fryske kij, op 'e balken yn de ütstallingsromte fan it hüs en de nije priiswinners sette seis 
harren namme op de dei dat hja de priis ütrikt krije. 

Der kin sünder mis sein wurde dat de aktiviteiten yn it hüs op it mêd fan de Fryske taal en 
kultuer in plak fün hawwe yn de Fryske mienskip en ütstriele oer hiel Fryslan en fier 
dêrbüten. Sawol foar Friezen as net Friezen: leechdrompelich foarsjocht it yn in ferlet. 

I t museum 
I t museum hat yn 1997 har hjoeddeistige foarm krigen, ütsein de ütstalling fan Gysbert 
Japicx. Yn 2003 is dat part ütwreide mei "lit üs no ris swiet muzykje'. Yn 2005 hat der in 
lytse ferbouwing plak fün en is der in glêzen skodoar en glêspanielen tusken it museum en 
de tekstwinkel kommen. Dat wie in geskink fan de Rotary fan Boalsert by har 45-jierrich 
bestean. De temperatuer en de luchtfochtichheid kinne no apart regele wurde. 
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Op de glêzen doar stiet de holle fan Gysbert en syn fers 

Slioecht in rioecht 

Joe deys Jeyt de wrdld omkere 
Yn klear dtiwbbeld-hefti^ejJ. 
Jou iiwz Lcin we0' Ijeave HEERE 
d' Ade roiineyenfadi^eyt. 

Fêste ütstallingen 
1. Gysbert Japicx 1603-1666. 

Frysk dichter en skriuwer. Syn libben en wurk wurdt werjün op 16 panielen. De tekst is 
makke troch Watze Hiddema, Hindrik van der Meer, Baukje Miedema, Andrys Stienstra. 
Advys Phillipus Breuker. 
Yn de kast, in replika fan de tagongsdoar fan de trouseal fan it stedhüs fan Boalsert en 
destiids makke troch Jacob Gysberts, lizze boeke-ütjeften fan de Fryske Rijmlerye fan 
Gysbert Japicx fan 1821 en 1853; in Franske en Ingelske oersetting fan Gysberts wurk; it 
fers "Sjolle Kreamer en Tetke" yn it Russysk. I t lêstneamde boek is skonken troch de 
hear Pfeiffer üt Surhüsterfean en 'Hulde aan Gysbert Japiks bewezen yn de Martinikerk te 
Bolsward op den 7 julij 1823'. Utsein de earste Rymlerije fan 1668, dat is brüklien fan 
Tresoar, hat de stichting alle earste ütjeften yn eigendom. 

2. Lit üs no ris swiet muzykje. 
Yn 2003 koe it museum ütwreide wurde mei it part oer de lieten fan Gysbert Japicx. 
Werjün wurdt de wize fan dichtsjen yn dy tiid en it brüken fan meldijen. 
Trije lieten binne te hearren: in brulloftsliet "Tjerne en Ynskje", in polityk l ief 'Lan Geane 
asf Friesche Freugde en in geastlik liet "de Jünbea". 
De alderearste ütjeften fan "de Rymlerije" fan 1668, 1681 en 1684 lizze yn de nije fitrine. 
Dy ütwreiding is opset troch Baukje Miedema en it üntwerp is fan de hear Jellema, 
meiwurker fan it Willem van Haren museum yn it Hearrenfean. 
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3. I t ferhaal fan de taal. 
Op 16 draaipanielen stiet " I t ferhaal fan de Fryske taal". Fan de earste fynsten fan de 
Fryske taal op kammen en houtsjes, it saneamde runeskrift, oant it ferkringen fan it 
skriftlik gebrük fan de taal troch Hollanske ynfloeden, oant en mei de grutte omkear 
troch it barren op Kneppelfreed. 
Nei dat barren hat de Fryske taal stadichoan in fêst plak krigen yn Nederlan as twadde 
rykstaal en benammen yn Fryslan op skoallen, radio en T.V. De ütstalling is opset troch 
deselde minsken as de ütstalling oer Gysbert Japicx. 

4. Yn de fitrine. Yn 2003 hawwe we fan de hear J. Veldtman üt Drachten in tal boeken en 
foarwerpen oer Gysbert Japicx yn brüklien krigen, dy't sünt dy tiid yn de fitrinekast op 
besjen lizze. Dêr lizze ek de oare ütjeften fan en oer Gysbert Japicx, boeken, cd, foto's, 
kopy Wobbeike en mear. 

Boppe de fitrinekast hinget it boerd wêrop't de winners fan de Lytse Gysbert Japicxpriis 
harren hantekening sette kinne en it iepeningsboerd wat beskreaun is troch Mark Brink (10 
jier) en deputearre mefrou Jannewietske de Vries bij de offisjele iepening. 

De kopy fan it skilderij fan Gysbert Japicx, op hout, makke troch de hear Jeroen Werz, hinget 
sintraal yn it museum. It orizjineel, op hout, is yn it Frysk museum en is makke troch Mathijs 
Harings. 

Op de souder: 
5. Fryske taal en frijheid fertelt, hoe't troch de jierren hinne, hieltyd wer skreaun wurdt 

hoe't Fryske machthawwers en learden, stribben nei wurdearring foar de Fryske taal en 
hoe't de minsken de taal brükten. Üntwerp Bep Mulder, gearstalling Tony Feitsma en 
Baukje Miedema. 
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6. Meartaligens yn Europa: 2 panielen, ien fan Fryslan en ien fan Europa. Op it iene 
paniel wurdt oanjOn wer en hokker minderheidstaal de ynwenners fan Europa brüke. Op 
it oare paniel wurde de dialekten yn de Fryske taal oanjün. Der is ek oandacht foar: it 
Hylpersk, it Stedsfrysk, it Stellingwerfsk, it Biltsk en it Pompsters. Gearstalling Siep 
Koldyk en üntwerp Bep Mulder. 

7. Yn de fitrinen: Boeken foarwerpen, kaarten dy't we krigen hawwe. 

Bylden by Gysbert 
Kees van Leeuwen, in Hollanner om utens, is byldzjend keunstner. Foar dizze searje 
skilderijen hat hy him ynspirearje litten troch teksten fan Gysbert Japicx, dêr't bisten in 
wichtige rol yn spylje, stie der yn de ütnüging foar de iepening fan it projekt 'Bylden by 
Gysbert'. 

Op 25 april 2006 hat, emearitus heechlearaar Frysk yn Amsterdam, Tony Feitsma, de 
ütstalling iepene. Dit is de twadde searje skilderijen dy't Kees van Leeuwen yn it Gysbert 
Japicxhüs eksposearre hat. Wie it de foarige in ynspiraasje op syn eigen gedichten dy't wy 
foar him behoffene hiene no hie er him ynspirearje litten troch de gedichten fan Gysbert 
Japicx. Tagelyk is der in boek ütjün mei it hoe en het fan de teksten dy't er brükt hat. 

Yn 2017 hawwe der 1308 besikers yn de tekstwinkel en/of yn it museum west. 

Oare aktiviteiten yn it Gysbert Japicxhüs 

De Fryske Spreukekalinder 
Op fersyk fan ütjouwerij Van der Berg üt Enskede stalle we, sünt 2001, de Fryske 
spreukekalinder gear. De kalinder hat elke 2 dagen in fers en siswize. Dat komt del op in 180 
fersen en siswizen. De skriuwers fan de tekstwinkel leverje de teksten oan. Is dat net genoch 
dan wurde aide fersen brükt of dichters frege oft we üt harren dichtbondels fersen brüke 
meie. De skriuwers dy't teksten oanleverje krije dêr in kalinder as fergoeding foar en wolle 
hja mear, dan krije hja dy mei koarting. Alle jierren docht in frijwillichster it measte wurk foar 
de kalinder, troch de gedichten en siswizen byinoar te sykjen. 

Stedskuler troch Boalsert 
In 7-tal frijwilligers üt Boalsert en omkriten, kuierje mei groepen troch Boalsert. I t Gysbert 
Japicxhüs skewielt dêryn. De tekstwinkel fersoarget de publisiteit en soarget der foar dat de 
gids en de groep op deselde tiid klear stean. 
Yn 2017 ha der 19 stedskuiers west, goed foar 342 kuierders. Dit is ynklusyf in Dütstalige 
kuier foar Höchwald. 

Yn july en augustus wiene der ekstra kuiers op de tiisdei en de tongersdei op fêste 
mominten foar yndividuele dielnimmers sünder opjefte yn it foar. Dit hat 18 kear west foar 
mei inoar 38 dielnimmers. 
Mei-inoar dus 37 kuiertochten foar 380 minsken. 

Boekingen foar it teater yn Boalsert 
Foar it Marne Kolleezje, dêr't teater foarstellingen holden wurde, docht it Gysbert Japicxhüs 
de boekingen. Yn 2017 hawwe we foar it Marne teater foar 475 persoanen de boekingen 
dien. 
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Yn 2017 wiene de folgjende foarstellingen: 
08-01-2017 Nynke Laverman 
17-02-2017 Margje Wittermans 
17-03-2017 Brekbere sirkel 
12/13-7-2017 Koning van het grasland 
08-09-2017 Boog presintaasje 
17-11-2017 Wat jo wolle 

15 
149 
130 
21 
50 

110 persoanen 

Boalserter Nijsblêd 
Sünt 2009 is it Gysbert Japicxhüs it loket foar it Boalserter Nijsblêd. De krante wurdt alle 
wiken yn de winkel brocht en ek wurde der advertinsjes oannaam. Fan 2012 öf is it 
Boalserter Nijsblêd in hüs oan hüs krante, ferkeap fan advertinsjes sil fan 1-7-2012 öf fia 
NDC seis rinne. It loket bliuwt wol yn it Gysbert Japicxhüs. Foar de loketfunksje kriget it 
Gysbert Japicxhüs in fergoeding. 

Tagong it Gysbert Japicxhüs 
Tagongsprizen 2017: 
Tagong folwoeksenen € 2,50 

Tagong bern (6 o/m 13 jier) € 2,00 

Bern o/m 5 jier fergees 

It edukative programma fan it Gysbert Japicxhüs is KEK-weardich. Dat betsjuttet dat de 
skoallen de lestiid brüke meie foar kearndoel 56 (erfguodedukaasje). De kosten foar 
dielnimming is € 15,00 foar it gebrük fan de leskiste (wurkskrift fan Lytse Gysbert). Bij de 
besite oan it Gysbert Japicxhüs is in museumtour en in koarte kuiertocht. Hjirfoar betelje de 
bern, lyk as de begelieding € 3,00. De koarte kuier is ünder begelieding fan in stedsgids. 

TIP: Toeristysk ynformaasjepunt Boalsert 
Sünt maaie 2006 is it TIP, Toeristysk Ynformaasjepunt fan Boalsert, yn it Gysbert Japicxhüs 
kommen. It TIP jout yn it heechseizoen in soad oanrin fan toeristen. It personiel en de 
frijwilligers binne dêr yn dy tiid drok mei dwaande en besykje de minsken sa goed mooglik te 
helpen. Yn 2017 hawwe üs meiwurkers 2458 toeristen yn it Gysbert Japicxhüs üntfongen. 

OV-laadpunt 
Yn it Gysbert Japicxhüs sit in OV-laadpeal. Dat jout de mooglikheid om foar de ynwenners 
fan Boalsert en omkriten harren OV op te laden. Ek dat jout oanrin yn it Gysbert Japicxhüs. 
Soms moatte de minsken efkes op wei holpen wurde troch de meiwurkers of frijwilligers. Yn 
2017 hawwe der 3393 besikers gebrük makke fan de OV laadpeal yn it Gysbert Japicxhüs. 

Iepen Monumintedei 
Op 9 septimber wie it Iepen Monumintedei. I t Gysbert Japicxhüs wie iepen fan 10.30 oant 
16.00 oere. Der ha 75 besikers yn It Gysbert Japicxhüs west. 

Projekt Edukaasje 
I t projekt edukaasje is offisjeel iepene op 4 maaie 2014 om 15.00 oere troch deputearre 
"Jannewietske de Vries". Us Gysbert (Siebe Haven) tegearre mei Hindrik van der Meer 
songen noch in prachtich liet, in liet fan Gysbert. Nei dat de deputearre en Gysbert in 
"selske" (nij Frysk wurd) makke hawwe, gongen we nei It Gysbert Japicxhüs dêr't we 
opwachte waarden troch sjongende bern dy't lietsjes fan Gysbert Japicx songen, mar dan yn 
de moderne ferzje, mei tank oan Hindrik van der Meer. Yn it museum gong de deputearre 
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mei in bern fan 10 jier troch it museum. Op in buordsje meie hja harren namme skriuwe mei 
in guozzefear (lyk as opdracht 5 fan it museumprogramma foar bern). Dit boerd hinget yn it 
Gysbert Japicxhüs. Dit is in trochrinnend projekt. 

Gysberts Lytse Rymlerye: ynformaasje foar iearkrêften groep 7 / 8 
Edukatyf programma foar groep 7/8 basisskoalle mei as eindoel it skriuwen fan in Frysk 
gedicht. I t is in Frysk taal/erfguod-programma dêr't fiif ünderdielen yn oan 'e oarder 
komme: 
1. Yntroduksje Gysbert Japicx mei help fan DVD (duorret sawat 13 minuten). 
2. Taalstambeam (groepsgesprek). 
3. Muzyk mei Gysbert. Der kin in kar makke wurde üt sjongen, muzyk meitsjen. Fansels 

binne der mear farianten mooglik. CD en noateskrift wurde derby levere. 
4. Bring in besite oan it museum, de bern krije per groep in 'museumtoer' yn de foarm fan 

in waaier en yndividueel in dochblêd. Dêrnei in ynkoarte stedskuier troch Boalsert (ü.l.f. 
in stedsgids), sadat de leerlingen alles wat se leard hawwe ek yn it echt sjen en belibje 
kinne. 

5. Skriuw in Frysk gedicht en mooglik winst de "Lytse Gysbert Japicxpriis". Der is foar de 
learkrêft in gedichtehantlieding bylevere. 

Kearndoel(en): 
I t programma foldocht oan de folgjende kearndoelen: 1-9-11-12-17-51-54-55 en 56. It 
edukative oanbod is folslein te brüken foar kearndoel 56 en is troch de beoardielingsgroep, 
ynsteld troch Akte 2, KEK-weardich achte. 

Slüt oan by de reguliere skoalfakken: 
• Frysk, mei ferbiningen nei it Nederlansk en de meartaligens 
• Wraldoriïntaasje 
• Skiednis (17de iuw) 
• Erfguodedukaasje 
Doelgroep: groep 7/8 basisskoalle 
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Baly en Kantoar 
De baly en it kantoar moatte in ferbettere utstrieling ha. Dêr binne in tal stappen yn set. Op 
30 septimber 2013 is der in ynternetferbining oanlein. Dêrtroch rint sawol telefoan as alarm 
oer de ynternetferbining. Der is in baaljetastel delset mei funksjeknoppen sadat de 
meiwurker wit wa't belle wurdt (TIP of Gysbert) en kin in twadde line oannommen wurde by 
it yn petear wêzen. Der is Wifi troch it hiele gebou, dat der kin no ek boppe mei ynternet 
wurke wurde en dêr is in twadde tastel. 

I t Gysbert Japicxhus hat yntusken syn eigen folder, mel de nije utstrieling en nije husstyl. 

In oktober 2015 is der in pinapparaat pleatst troch Ticket Team. 

Ek is der in nije laptop oanskaft omdat we noch in XP kompjüter hiene dêr't Cinder oaren de 
boekhalding op dien waard. Dat programma waard net mear stipe, sadat der kans bestie op 
risiko's oangeande de befeiliging. Dêrom is besletten in laptop oan te skaffen. 

De kosten fan de laptop en de pin binne betelle en hawwe we, nei takenning fan de 
Rabobank, weromkrigen üt it Koöperaasjefüns. Dat wie in bedrach fan € 1.000,00. 

Yn jannewaris is it Gysbert Japicxhus wer in wike ticht west en is de boel wer skjin makke, 
opromme, sa nedich ferve en op 'e nij ynrjochte. 

Webside 
Ein 2015 is de website online gongen yn de Nederlanske ferzje. De Fryske ferzje is ein 2016 
makke en online set. Dy nije webside is mei mooglik makke troch: 
> Gemeente Südwest-Fryslan 
> Stichting Woudsend 1816 
> Arjen Witteveen Füns 
> Provinsje Fryslan (Fryske ferzje) 

Der wurdt besocht om de website sa goed mooglik by te halden, sadat dy aktueel bliuwt. 

Projekt HCW Boalsert 
I t mei-inoar gean mei Titus Brandsma Museum, Aldheidskeamer en Gysbert Japicxhüs as 
musea en de biblioteek en de gemeenteloketten, yn stedhüs fan Boalsert. Yn it ófrüne jier ha 
der in grut tal gearsitten west. Op dit stuit is der noch neat definityfs te sizzen oer hoe't it 
komme sil. Wol is düdlik wurden yn de rin fan 2017 dat it in Histoarysk Kultureel Sintrum 
Westergo wurdt no't ek de argiven ünderdak krije yn it aide stedhüs. It doel is dat ien en oar 
syn beslach krije sil yn 2020. 
Projekt museumregistraasje 
Dit is in projekt ütfierd troch de Museumfederaasje yn opdracht fan de gemeente Südwest-
Fryslan. Der binne oanrekommandaasjes troch de Museumfederaasje skreaun en it Gysbert 
Japicxhüs wurdt noch altyd sjoen as folweardich museum, dêr't foarriedige registraasje ta de 
mooglikheden heart. I t Gysbert Japicxhüs moat de registraasje op oarder hawwe yn 2018. 

Yn 2015 binne we üteinset mei de registraasje fan boeken dy't boppe lizze. Earst sortearre 
mei in meiwurker fan Tresoar (dhr. Jelle Krol): de belangrike boeken hawwe we halden en 
de minder belangrike boeken hawwe we ferkocht (foaral lêsboeken). De aldere boeken 
hawwe we donearre oan de Tsjerke fan Boalsert. De oare boeken binne registrearre. 
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Ein 2015 binne we begun mei it registrearjen fan alle museale boeken ek mei foto's. Yn 2016 
binne ek de museale stikken beskreaun. Yn 2017 binne der foto's makke en is alles bondele. 
We hoopje sa de registraasje fan de mienskiplike musea goed ferrinne te litten. 

Baalje-gearkomsten 
Der hawwe wer in tal baaljegearkomsten west mei fêst personiel en frijwilligers. De gong fan 
saken wurdt trochpraat. Oanslutend is der dan in aktiviteit lykas in stedskuier of in 
presintaasje. 

Fa kansjes 
Yn de foarjiersfakansje hawwe we meidien mei "help pake en beppe de vakantie door". In 
aksje fan de Museumfederaasje dêr't wy jierliks oan mei dogge. Hoewol't it meast net in 
soad minsken opleveret besykje we der dochs jierliks oan mei te dwaan en der in spesjaal 
tintsje oan te jaan. 

Gysbert Japicxpriisütrikking 
Op 14 oktober 2017 waard de Gysbert Japicxpriis ütrikt oan de hear Eppie Dam foar de 
dichtbondel "Fallend Ljocht" troch deputearre mefrou S. Poepjes yn de Martinitsjerke fan 
Boalsert. In fêst ünderdiel dêrby is dat de priiswinner syn hantekening op de balke set fan it 
Gysbert Japicxhüs. 

'De Lytse Gysbert Japicxpriis' 
Ek is dy middei wer de Lytse Gysbertpriis ütrikt. Dit kear oan Jent Zuiderbaan, leading fan de 
kristlike basisskoalle üt Aldegea mei syn elfke oer fakansje. 

Tariedingen op Kulturele Haadstêd 2018 
I t Gysbert Japicxhüs set yn op it feit dat Gysbert ien fan de 'ikoanen' fan Fryslan is. Der 
hawwe ferskate petearen wist tusken projektlieder en programmamakkers fan KH2018. Der 
is sprutsen mei Immie Jonkman (Royal Friesian) en Siart Smit (Lan fan Taal). Dat sil yn 2018 
fierder ütwurke wurde. 
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Opromming winkel en oanpassing winkelassortimint 
Yn jannewaris hat it Gysbert JapicxhQs in wike ticht west. 
Doe binne der wer saken opromme/ferpleatst en feroare. 
Dit komt no jierliks wer werom. 

Krystborrel 
I t jier is ofsluten troch in gesellige krystborrel op 18 desimber 2017. Dat wie bestimd foar 
alle meiwurkers, bestjoer en frijwilligers fan it Gysbert Japicxhüs. Elkenien fan de meiwurkers 
en frijwilligers is betanke foar de wurksumheden en hat in attinsje mei nei hüs krigen. 

Oersjoch taheakken: 

Taheakke 1 Besikers Gysbert Japicxmuseum/ Besikers tekstwinkel 

Taheakke 2 Besikers TIP 

Taheakke 3 Gebrük fan it OV-oplaadpunt 

Taheakke 4 Ynkommende telefoantsjes Gysbert Japicxhüs 
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Gysbert Japicx Hüs 2017 
besikers tillefoantsjes 
Museum Winkel TIP OV tjipma^ Tel. GJH Tel. TIP 

jannewaris 4 54 20 228 37 2 
febrewaris 2 68 51 211 52 3 
maart 3 74 65 276 66 2 
april 17 110 175 259 22 10 
maaie 13 109 333 242 27 10 
Juny 11 124 352 o o o 

232 45 1 O 

july 16 86 439 269 24 17 
augustus 18 140 587 361 21 19 
septimber 10 91 276 302 44 7 
oktober 30 119 101 331 43 8 
novimber 4 102 46 361 46 2 
desimber 3 100 13 321 26 0 

totaal 131 1177 2458 3393 453 98 

Sifers oant en mei desimber 2017 

Museum-winkel en tekstwinkel 1308 
Toeristyske ynformaasje 2458 
OV opiaadpunt 3393 
Totaal tal besikers 7159 



Taheakke 1 Besikers Gysbert Japicxmuseum en Tekstwinkel 

Moanne I jiertal 
gJ20 l l gj 2012 gj 2013 gj 2014 gj2015 gj2016 gj2017 By/of 

jannewaris 140 236 120 111 78 27 58 31 
febrewaris 176 178 122 121 82 107 70 -37 
maart 204 129 136 97 123 121 77 -44 
april 249 194 201 184 102 114 127 13 
maaie 354 239 211 132 113 98 122 24 
juny 299 212 216 221 122 91 135 44 
july 263 191 170 186 124 146 102 -44 
augustus 278 189 230 177 219 99 158 59 
septimber 268 152 186 154 207 145 101 -44 
oktober 227 170 152 120 166 104 149 45 
novimber 208 139 166 143 108 106 106 0 
desimber 184 150 103 124 108 146 103 -43 

2850 2179 2013 1770 1552 1304 1308 4 

totaal besikers 2016 1304 besikers 
totaal besikers 2017 1308 besikers 

Stiging fan 4 besikers yn ferliking 2016 



Taheakke 2 Besikers Toeristvsk Ynformaasieount Boalsert 

Moanne/jiertal 
tip 2011 tip 2012 tip 2013 tip 2014 tip 2015 x : o o *# / * 

tip 2016 
x : ^ o o <€ • * 

tip2017 ta/ófname 
jannewaris 40 o o 

20 
O O 

20 36 A "7 

17 
A O 

10 20 -19 
febrewaris 80 o o 

60 
O O 

63 51 O c 

65 
A O 

46 
1— A 

51 
A A 

14 
maart 135 —7 O 

72 
O O 

68 
O r" 

85 50 57 65 -35 
april 168 210 •1 o o 

162 
O O A 

224 
*1 O O 

139 
A A ^ 

117 175 -85 
maaie 308 O O IT 

365 
O H ~7 

317 
O >4 O 

342 
O O *1 

331 
O r~o 

256 333 -11 
juny r A ^ 

517 396 O >l O 

346 367 365 405 352 -2 
july 625 592 640 644 563 512 439 -81 
augustus 881 739 622 712 643 619 587 -69 
septimber 306 341 321 423 233 408 276 -190 
oktober 130 137 127 196 144 124 101 -52 
novimber 67 73 31 60 49 50 46 -11 
desimber 50 23 17 32 48 39 13 16 

3307 3028 2734 3172 2647 2643 2458 -185 

totaal besikers 2016 2643 besikers 
totaal besikers 2017 2458 besikers 

Daling fan 185 besikers yn ferliking 2016 
pers. daling 7,0% 
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j u l y 367 355 373 308 234 269 35 
a u g u s t u s 447 565 452 402 285 361 76 
s e p t i m b e r 535 350 299 304 223 302 79 
o k t o b e r 501 373 360 283 236 331 95 
n o v i m b e r 440 352 255 273 221 361 140 
d e s i m b e r 480 312 257 243 278 321 43 
totaal 5158 5301 3883 3480 2803 3393 590 

t o t a a l b e s i k e r s 2016 2803 b e s i k e r s 

t o t a a l b e s i k e r s 2017 3393 besikers 

S t i g i n g f a n 590 b e s i k e r s y n f e r l i k i n g m e i 2016 

p e r s . s t i g i n g 21,0% 



TILLEFOANTSJES en TIP 

2012 oant en mei 2017 

Gysbert Japicxhus 

Tillefoan el 2012 tip 2012 el 2013 tip 2013 el 2014 tip 2014 Rl 2015 tip 2015 Ri 2016 tip 2016 ei20i7 tip2017 

jannewaris 59 9 71 13 48 7 31 11 18 0 37 2 

febrewaris 84 12 47 6 31 4 35 7 53 2 52 3 

maart 59 11 102 16 33 7 62 3 47 7 66 2 

april 25 9 60 18 31 10 47 17 46 4 22 10 

maaie 28 17 58 17 23 17 14 24 28 5 27 10 

juny 35 16 27 22 22 13 21 4 13 6 45 18 

july 43 28 32 15 31 8 19 5 16 6 24 17 

augustus 22 17 37 10 24 27 32 16 29 9 21 19 

septimber 53 23 35 16 52 15 36 13 40 12 44 7 

oktober 49 11 36 7 55 8 43 7 43 8 43 8 

novimber 51 3 58 6 46 4 62 7 62 0 46 2 

desimber 36 3 39 3 38 4 20 8 25 2 26 0 

totaal 544 159 703 602 149 751 434 124 558 422 122 544 420 61 481 453 98 551 

tot. 2012 tot. 2013 tot. 2014 tot. 2015 tot. 2016 tot.2017 



BESIKERS MUSEUM 

gj 2013 gj 2014 gj2015 gj2016 gj2017 ta/ófname 
jannewaris 4 0 2 2 4 2 
febrewaris 6 10 4 5 2 -3 
maart 4 6 6 63 3 -60 
april 32 22 3 22 17 -5 
maaie 33 12 17 18 13 -5 
juny 46 59 26 11 11 0 
july 49 18 15 58 16 -42 
augustus 51 30 84 23 18 -5 
septimber 137 17 94 59 10 -49 
oktober 161 28 4 11 30 19 
novimber 9 3 2 18 4 -14 
desimber 1 2 9 3 -6 

533 205 259 299 131 -168 

Yn 2013 wiene der 193 bern fanut pilot skoallen Boalsert. 
Yn 2013 wie der in thematentoanstelling oer Fedde Sonnema, levere 60 besikers ekstra 


