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SKRIFTELIKE FRAGEN (kêst 35 RvO) 

 

Fan  : FNP | Jikkie Ruiter Postma 
  
Datum fan yntsjinjen : 19 desimber 2022 
  
Oan (kar) : It kolleezje fan boargemaster en wethâlders 
  
Ûnderwerp : Gysbert Japicx  
  
Wize fan beäntwurding :  Skriftlik (binnen 30 dagen) 
 
Datum tuskentiids antwurd  : 
(as it fan tapassing is)   : : 

 

  
Datum beantwurding  : 24 januari 2023 
 
 

Taljochting:  
It Gysbert Japicxhûs is yn 1979 oankocht mei as doel om der in museum fan te meitsjen. Sa hat it ek 
jierrenlang funksjonearre. Der wiene in protte aktiviteiten oangeande it Frysk. 
De Gysbert Japicxstifting hie as doel: om met alle middelen die zij tot haar beschikking heeft of komt  
de nagedachtenis van de in 1603 in Bolsward geboren en in 1666 in Bolsward gestorven Friese dichter 
Gysbert Japicx levend en in ere te houden.  
Middelen: om tot dit doel te komen streeft de stichting er naar om het geboortehuis aan de Wipstraat 6 
te Bolsward in te richten en te beheren als museum en daarin zoveel mogelijk objecten, schrifturen, 
publicaties etc. ten toon te stellen. Tevens wordt geprobeerd de Friese taal zoveel als mogelijk uit te 
dragen in woord en geschrift voor educatieve doeleinden en middels tentoonstellingen. 
(www.gysbertjapicx.nl)  
 
De kolleksje fan it Gysbert Japicxhûs is no ferhuze nei De Tiid yn Boalsert. En sûnt dy tiid is it stil rûnom 
Gysbert..... 
 
 
It kolleezje wurdt fersocht de folgjende fraach/fragen* te beantwurdzjen: 
 

1.  Wat is de stân fan saken oangeande de oerdracht fan it GJ-Hûs fan de GJ-stifting nei de gemeente en 
fan de gemeente nei de Tiid. Wat is der telâne kommen fan de plannen mei ferskate partners fan april 
2021.   
Binne der ek nije ûntwikkelingen op dat punt?  
 

 Antwurd: 
De oerdracht bestiet út: 

• in nije bestimming foar it Gysbert Japicxhûs; 

• de kolleksje fan ’e Gysbert Japicxstifting giet nei de Stifting HCW; 

• it personiel giet mei oer nei de Stifting HCW; 

• de projekten dy’t ûnder de flagge fan ’e Gysbert Japicxstifting dien waarden, wurde oernommen 
troch de Stifting HCW. 
 
It personiel is oernommen, in part fan ’e kolleksje is oerdroegen en in tal aktiviteiten binne troch De 
Tiid oppakt. De omstannichheden by de Stifting HCW binne sa dat se prioriteiten stelle. 
Omreden fan ’e bysûndere betsjutting fan it Gysbert Japicxhûs hat it kolleezje de rezjy fan it finen 
fan in nije bestimming op har nommen. 
De yntinsje-oerienkomst dy’t earder sletten is, is april foarich jier opsein. Wy pakke no de rezjy en 
wolle graach mei alle partijen nei in nije gearwurkingsoerienkomst. 
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2.  Hoe wurde de projekten dy’t fan út it GJ-hûs ûndernommen waarden sa as de musikals oer master 
Gysbert en de lytse Gysbert Japicxpriis op dit stuit fuortsetten? 
 

 Antwurd: 
Troch it fuortgean fan ien fan ’e meiwurkers en it opstarten fan De Tiid hat de Stifting HCW 
foar 2022 gjin aktiviteiten oer Gysbert Japicx útfierd. Wol is der in Gysbert Japicxseal ynrjochte yn De 
Tiid. Foar dit jier binne der wol ferskate Fryske (taal)aktiviteiten yn it programma opnommen, yn 
gearwurking mei de biblioteek. 
In musical as Master Gysbert is sa grut en freget sa’n protte tarieding dat dy net alle jierren 
útfierd wurde kin. Oer de Lytse Gysbert Japicxpriis binne wy mei de Stifting HCW en in eksterne partij 
yn petear op hokker wize dy noch organisearre wurde kin. 
Ynfolling jaan oan it Frysk en de Fryske taal is mear as de niisneamde projekten. De gearwurking 
fan ferskate partijen yn De Tiid, benammen de biblioteek, jout kânsen foar moaie en oare 
taalprojekten. 
 

3.  Septimber 2022 is troch de wethâlder oanjûn dat de rezjy oer it GJ-hûs by de gemeente leit. Der 
wurdt ûndersocht hoe dit bysûndere plak yn ús gemeente in nije bestimming krije kin. 
Wat is de status fan dit ûndersyk? 
Is al dúdlik wat dy nije bestimming wurde sil en spilet it erfgoed fan Gysbert hjir ek ( noch) in rol yn? 
Kin de útkomsten fan dit ûndersyk dielt wurde?  
 

 Antwurd: 
Wy nûgje in oantal ynstânsjes op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer út om mei ús nei te tinken wat 
in goede bestimming is, mei behâld fan ’e betsjutting fan it gebou foar de Fryske taal en kultuer. Dat 
proses rint noch. 
 

4.  It erfgoed fan Gysbert wie ek ûnderdiel fan it kulturele oanbod foar de skoallen fan it Kultuer Menu 
fan Akte 2.  
Is dat noch sa? 
Sa ja, wat wurdt der oanbean oan de skoallen en wa fersoarget dan dat oanbod? 
Sa nee, werom net.  
 

 Antwurd: 
Yn it Kultuermenu 2022-2023 fan Akte 2 stiet it edukative programma Lytse Gysbert. Dat is itselde 
programma as foargeande jierren. De kontaktpersoan fan it lespakket wurket net mear foar de 
Stifting HCW. It hiele lespakket is online beskikber. It is noch net hielendal dúdlik oft de útrikking fan 
’e Lytse Gysbert Japicxpriis trochgiet. Sjoch ek it antwurd op fraach 2. De gemeente organisearret dat 
projekt net sels, mar hat der wol in subsydzje foar beskikber. 
De musical Master Gysbert stiet net mear yn it kultuermenu. 
 

5.  Binne de fêste meiwurkers fan it GJ-hûs dy’t sûnt septimber 2021 oergien binne nei de stifting HCW De 
Tiid noch wurksum foar it ûnderdiel Gysbert Japicx yn it gebou? 
Sa nee, werom net. 
Sa ja, werom fine we bij gelyks gjin aktiviteiten oangeande Gysbert op de webside fan  De Tiid 
 

 Antwurd:  
Ien fan ’e earste dingen dy’t bard binne, is it oernimmen fan ’e fêste meiwurkers troch de Stifting 
HCW. Ien fan ’e meiwurkers hat in skoftke letter ûntslach nommen. Dit is in saak fan de Stifting HCW 
en de wurknimmer en dit is wat ús oanbelanget net it plak om dêr wiidweidich op yn te gean. De 
Stifting HCW jout op har wize ynfolling oan ’e Fryske taal en kultuer en dat giet oars as hoe’t de 
Gysbert Japicxsstifting dat die. 
 

 

Tuskenantwurd (as it fan tapassing is):  
 
 
 
 

 

 

 


