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Inleiding

Het is even wennen om als bestuur te werken in- en aan een gesloten museum. Eigenlijk was 
het niet meer een echt museum jaar. De deuren zijn met ingang van 1 december 2020 gesloten 
en dat voelt nog vreemd aan.

Toch is er genoeg werk aan de winkel. Alle ruim 6000 aanwezige museumstukken moeten 
‘door de handen’ en geregistreerd worden. ‘In bealch fol wurk’. Maar de ‘collectiedames’ zijn 
vol goede moed begonnen aan deze enorme klus en hun werkzaamheden vorderen gestaag. 
Alle stukken worden ondergebracht in het ‘ADLIB-systeem’. De uiteindelijke doelstelling is 
om te komen tot een ‘kerncollectie’ voor Grou.

Aan het einde van  2021 is ‘Corona’ nog niet verdwenen. Na de ‘Delta-variant’ krijgen we 
aan het einde van het jaar te maken met de ‘Omikron-variant’. En hoewel de laatste variant 
minder ingrijpend is blijkt ook nu dat talloze maatregelen noodzakelijk zijn. Ons bestuur heeft 
een aantal keren digitaal  vergaderd.

Met notaris Mirjam Bos (eigenaar van het pand) wordt afgesproken om ook in 2022 en 2023 
het souterrain te huren. Wel wil de eigenaar een deel van de ruimte zelf in gebruik nemen. 
Voor het museum betekent dit dat wij de overblijvende ruimte zo goed mogelijk opnieuw 
moeten inrichten voor het bewaren en bewerken van de collectie.

Het museumbestuur is vertegenwoordigd in de ‘Werkgroep Multi Functioneel Centrum’. 
Deze werkgroep presenteert ‘Grou Breed’ haar eindrapportage met een aantal conclusies en 
aanbevelingen. Eén van de conclusies is dat er in Grou een grote behoefte bestaat aan een 
MFC, waarin o.a. een grote zaal en een museum moeten worden ondergebracht. Als 
aanbeveling adviseert de werkgroep een projectgroep met deskundigen samen te stellen.

Gezien de gewijzigde omstandigheden zag het  bestuur van de Freonen zich genoodzaakt de 
leden voor te stellen om de vereniging op te heffen. Tijdens een bijzondere ledenvergadering 
is dit voorstel aangenomen en later nog weer bekrachtigd.
De ledenvergadering van de vereniging Freonen van het museum heeft bij de opheffing 
besloten dat het gehele batig saldo wordt overgedragen aan het museum. Dit is inmiddels 
geëffectueerd.

Vanaf deze plaats wil het museumbestuur de Freonen dank zeggen voor al hetgeen zij tijdens 
de afgelopen decennia voor het museum ‘Hert fan Fryslân’ hebben gedaan.
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Bestuur:
De samenstelling van het bestuur in het jaar  2021:

Voorzitter:        Jan Smittenberg.

Secretaris: Bauke Hooghiemster.

Penningmeester: Nico van Ginkel.

Collectiebeheer: Akke Miedema – Tjallema.

Lid: Trees Mulder-Gadellaa.

Adviseur namen Historisch Centrum
Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden): Janneke Visser.

Het bestuur komt ééns in de vijf à zes weken in reguliere vergadering bijeen. Regelmatig 
wordt door de secretaris overleg gevoerd met Jan Trip als woordvoerder voor de verhuurder 
(eigenaar van het voormalige gemeentehuis). De verbouwingswerkzaamheden krijgen in dit 
overleg bijzondere aandacht.
De vergaderingen van het bestuur vinden plaats in een door de verhuurder beschikbaar 
gestelde ruimte. Ook is er vergaderd in het museum en, als gevolg van ‘Corona’, via ‘Teams’. 
Daarnaast  wordt diverse malen in kleiner verband of werkgroepsverband overleg gevoerd en 
met derden gesproken.  
Vertegenwoordigers van het bestuur zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen van de 
Freonen. Als gevolg van ‘Corona’ is er geen Algemene Ledenvergadering van de Freonen 
gehouden. Zoals hiervoor vermeld hebben de leden aan het eind van het jaar besloten de 
vereniging op te heffen.
Door voorzitter en secretaris wordt overleg gevoerd met ‘Dorps Archief Grou (DAG)’ en de 
‘Stifting Grou’ over een nauwere samenwerking.
Ook zijn vertegenwoordigers van het bestuur aanwezig bij bijeenkomsten van provinciale 
organisaties en instellingen op het gebied van ‘cultuur’.

Huisvesting
Voor de ruimten die het museum in gebruik heeft geldt een huurovereenkomst met 
‘Notariskantoor Mirjam Bos’. In het overeengekomen huurbedrag zijn de energiekosten en de 
glasverzekering verwerkt.
Het gebouw voldoet aan redelijke eisen voor wat betreft temperatuur en luchtvochtigheid. 
Deze waarden worden het gehele jaar door steekproefsgewijs in de expositieruimten en depots 
gemeten. In de Wetterseal is deze meting continue middels een datalogger, die door de 
‘Museum Federatie Fryslân’ beschikbaar is gesteld. 
Om in de depots en in de expositieruimtes de luchtvochtigheid op peil te houden wordt 
gebruik gemaakt van luchtontvochtigers.

Ook in de jaren 2022 en 2023 kunnen wij voor het museum beschikken over ruimten in het 
souterrain van het ‘Riedshûs’.
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Maar de eigenaar, notaris Mirjam Bos, wil de WER en depot 5 zelf in gebruik nemen met 
name voor het passeren van aktes voor minder valide personen. Tegen het einde van het jaar 
geeft Mirjam Bos aan ook de balieruimte met keukentje in gebruik te willen nemen. Voor het 
museum houdt dit in dat wij in de overblijvende ruimten zo goed en zo kwaad mogelijk extra 
werk- en opslagruimte moeten creëren. ‘In poepetoer’.

Naast de huidige huisvesting gaat er ook veel aandacht uit naar de toekomst.
Bauke Hooghiemster is voor het museum de vertegenwoordiger in ‘Grou Breed’. Bauke en 
Emiel Wegman hebben namens ‘Grou Breed’ zitting in de ‘Werkgroep Multi Functioneel 
Centrum’. Deze werkgroep heeft eind 2021 haar eindrapportage gepresenteerd aan ‘Grou 
Breed’. 

In haar eindrapportage heeft de ‘Werkgroep MFC’ een tal conclusies en aanbevelingen 
opgenomen, waarvan de belangrijkste zijn:

Conclusies.

 Er is een grote behoefte aan een MFC in Grou. Ook externe partners hebben 
belangstelling. Als locatie wordt het centrum van Grou genoemd.

 Als essentiële, onmisbare functies worden een zaalruimte, een toeristisch 
informatiepunt, een museum, een Doarpskeamer en een bibliotheek genoemd. Het MFC 
moet een ‘Brûsplak’ worden.

 Het verwezenlijken van Grou als ‘invalspoort’ voor het Nationaal Park ‘De Alde 
Feanen’ zet Grou als toeristisch centrum sterker op de kaart.

Aanbevelingen.

- Benoem een projectgroep met een betaalde ‘trekker’, waarin o.a. specifieke deskundig-
heid op het gebied van bouwkunde, financiën en sociaal-maatschappelijke zaken aanwe-
zig is. Naast de participatie van Grou Breed in de projectgroep MFC is het wenselijk dat 
de gemeente Leeuwarden en Doarpswurk als adviseur hierin eveneens participeren.

- Maak een integraal projectplan.

- Een MFC in Grou dient met name voor toekomstige generaties een centrale plaats (een 
‘Brûsplak’) in het dorp te zijn.

- De werkgroep is nadrukkelijk  van mening dat de projectgroep, naast een brede veran-
kering in de gebruikersgroepen, voor een belangrijk deel ook uit jonge mensen (toekom-
stige gebruikers) dient te bestaan.

Omdat er nog geen concrete planning van het MFC is sluit dit geheel niet aan op ons 
huurcontract t/m 2023. 
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Personeel en vrijwilligers

Personeel
Het museum heeft geen betaalde krachten in dienst. Het drijft helemaal op vrijwilligers. In 
speciale gevallen worden beroepskrachten geconsulteerd.
Vrijwilligers
In verband met zijn verhuizing naar Heerenveen is er een einde gekomen aan de 
werkzaamheden van Emiel voor zowel het museum als voor ‘Grou Breed’. Ook Janneke 
Wegman is gestopt met haar werkzaamheden voor de Collectiegroep.
Beiden hebben veel werk verzet voor het museum, het bestuur wil hen daarvoor op deze 
plaats graag bedanken.
                                   
Als gevolg van de sluiting van het museum voor bezoekers per 1 december 2020 zijn er in 
2021 geen exposities geweest. Daardoor is er maar weinig gebruik gemaakt van de 
vrijwilligers, die eerder zo actief voor het museum zijn geweest. Alleen bij het collectiebeheer 
is een aantal deskundige vrijwilligers betrokken geweest. Onder andere voor fotografie en 
onderzoekswerk. 

Programmering

4 Mei

We leveren materiaal aan het ‘4 Maaie Komitee’ in Grou om een leskist voor het 
basisonderwijs in Grou te kunnen vullen. De kist wordt in mei aan de school overgedragen. 
Door ‘Corona’ wordt deze pas in 2022 in gebruik genomen. 

Overige museum-activiteiten

De ‘Wapendroppingwandeltocht’ (gepland in mei) wordt ook dit jaar weer uitgesteld. Onze 
inbreng wordt aangeboden maar blijft onduidelijk in verband met onze huisvesting en 
beschikbare menskracht. 

Rondleidingen Oude Dorp

De rondleidingen zijn overgedragen aan het Informatie Punt Grou (IPG). Er zijn 7 gidsen 
beschikbaar voor rondleidingen/wandelingen.

Bezoekersaantallen:          

Op 1 december 2020 is het museum gesloten voor bezoekers. Er worden derhalve voor 2021 
geen bezoekersaantallen vermeld.

Collectiebeheer
Akke Miedema verzorgt met Gieneke Verhoeven, Jantsje Visser  en Janneke Wegman (tot 
augustus)  het Collectiewerk, waaronder begrepen fotografie, onderzoek en registratie van de 
museumstukken. Nico ondersteunt op het gebied van invoer en automatisering van de 
collectie. 

6



Alle museumobjecten worden gefotografeerd en in Adlib beschreven. Hierbij realiseren we 
ons dat onze kennis van vele stukken niet voldoende is. Het is voor ons soms moeilijk om te 
bepalen of een object tot de kerncollectie moet blijven horen of kan worden afgestoten, en 
waarheen dan. Daarom roepen we de hulp in van de experts van de Museumfederatie Fryslân 
(MFF) of van buiten. Ook is er hierover regelmatig overleg met het HCL (Historisch Centrum 
Leeuwarden). Samen met steeds onderbrekingen voor verhuizen en verplaatsen van depot, 
administratie en ruimtes neemt dit alles meer tijd dan ons lief is. 
We zijn nog steeds een geregistreerd museum.
Een nieuw registratie systeem in plaats van Adlib is in voorbereiding. Nico zit in de 
werkgroep die hiervoor door de MFF is ingesteld.
Naast het vaststellen van een kerncollectie en het registreren en afstoten van onze objecten 
moeten we ook gaan voorsorteren op een nieuwe plek en het beheer voor de presentatie in 
Grou. Tot we een plek gevonden hebben hopen we de huur in de resterende ruimtes van het 
Raadhuis te kunnen voortzetten.

P.R.
Voor het verspreiden van nieuws over het museum wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 
website, van facebook en van digitale nieuwsbrieven.

Begin 2021 is een nieuwe website gelanceerd. Deze is toekomstvast en biedt meer 
mogelijkheden om te laten zien wat het museum in huis heeft. Met enige regelmaat wordt 
‘Nieuws’ gepubliceerd. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting 
Hoekstra-Viersen Steenendam. 

Gastvrouwen/gastheren
We hebben de afgelopen jaren altijd een beroep kunnen doen op zo’n 20 
gastvrouwen/gastheren. Als gevolg van de sluiting van het museum voor bezoekers is dat in 
dit jaar niet nodig geweest met uitzondering van een aantal ‘deskundige vrijwilligers’ bij het 
Collectiebeheer. 

Schenkingen en bruiklenen                                                                                    

Vanaf 5 december 2018 geldt een aannamestop voor de collectie. Alleen als we zeker weten 
dat een aangeboden voorwerp heel goed past bij de kerncollectie die we voor ogen hebben 
nemen we het nog aan. Dat is dit jaar een paar keer gebeurd. 

Een aantal voorwerpen is nog in bruikleen. Bruikleen vindt meestal plaats in het kader van 
een speciale expositie en gaat terug naar de eigenaar na afloop van de expositie. Items, die al 
eerder als langdurige bruikleen in ons systeem staan, gaan terug naar de eigenaar als ze niet in 
de kerncollectie passen. 
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Exploitatie 2021 

Overzicht op verzoek verkrijgbaar. 

Begroting 2022

INKOMSTEN
Entree 0
Bijdragen 2.775

TOTAAL 2.775  (excl. BTW)

UITGAVEN
Huisvesting -6.263
Facilitair -300
Personeel -100
Automatisering -441
Werkgroepen -500
Tenstoonstellingen 0
Overig -365

TOTAAL -7.969  (excl. BTW)

RESULTAAT -5.194

8


	MUSEUM
	‘Hert fan Fryslân’
	GROU
	JAARVERSLAG 2021
	(foto voorpagina: handwijzer aan de Stationsweg)
	Inleiding
	De ledenvergadering van de vereniging Freonen van het museum heeft bij de opheffing besloten dat het gehele batig saldo wordt overgedragen aan het museum. Dit is inmiddels geëffectueerd.
	Vanaf deze plaats wil het museumbestuur de Freonen dank zeggen voor al hetgeen zij tijdens de afgelopen decennia voor het museum ‘Hert fan Fryslân’ hebben gedaan.
	Bestuur:
	De samenstelling van het bestuur in het jaar 2021:
	Personeel en vrijwilligers
	Personeel
	Vrijwilligers
	Beiden hebben veel werk verzet voor het museum, het bestuur wil hen daarvoor op deze plaats graag bedanken.
	
	P.R.
	Gastvrouwen/gastheren
	We hebben de afgelopen jaren altijd een beroep kunnen doen op zo’n 20 gastvrouwen/gastheren. Als gevolg van de sluiting van het museum voor bezoekers is dat in dit jaar niet nodig geweest met uitzondering van een aantal ‘deskundige vrijwilligers’ bij het Collectiebeheer.
	Schenkingen en bruiklenen
	Vanaf 5 december 2018 geldt een aannamestop voor de collectie. Alleen als we zeker weten dat een aangeboden voorwerp heel goed past bij de kerncollectie die we voor ogen hebben nemen we het nog aan. Dat is dit jaar een paar keer gebeurd.
	Een aantal voorwerpen is nog in bruikleen. Bruikleen vindt meestal plaats in het kader van een speciale expositie en gaat terug naar de eigenaar na afloop van de expositie. Items, die al eerder als langdurige bruikleen in ons systeem staan, gaan terug naar de eigenaar als ze niet in de kerncollectie passen.

