
H  et jaarlijkse uitje    van museum it Tsiispakhûs   op   dinsdag   28 sept. 2021.  

Om 19.00 uur stonden 18 gastvrouwen  en -heren, allen vrijwilligers, in it Tsiispakhûs gereed om 
deel te nemen aan het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers van het museum.  Dit jaar was de 
“Kriminele Kuier” door Franeker gereserveerd, een avonturentocht in het donker om te genieten 
van vuige verhalen over huiselijk geweld, ontucht en moord, verteld door de ijzerkoopman Arent 
van Duiden (Jos Pietersma ).

Gewoonlijk gaan de vrijwilligers na afloop van het museumseizoen met het bestuur op stap, maar 
inschrijven voor deze avonturentocht kan tot eind september, reden waarom het uitje eerder dit 
jaar is georganiseerd.
Dergelijke uitstapjes organiseert het bestuur van it Tsiispakhûs als blijk van dank voor de inzet en 
de tijd die de vrijwilligers afgelopen seizoen  aan het museum hebben besteed.                        .
Voorzitter Harry van Putten heette hen hartelijk welkom en penningmeester Klaas Eisma had een 
indeling voor die chauffeurs gemaakt, die bereid waren met de overige vrijwilligers naar Franeker 
te rijden. Besloten was in convooi naar de stad te rijden en naast elkaar te parkeren, dit in verband 
met de uitreiking van attentie uit de kofferbak na afloop van de griezeltocht. 
Voorzitter vertelde voor vertrek nog dat twee nieuwe leden voor de KEK- schoolcommissie waren 
gevonden en wees de vrijwilligers op de mogelijkheid in het kader van RaboClubSupport vanaf 4 
oktober op it Tsiispakhûs te stemmen, een gratis stem die het museum een bepaald geldbedrag op 
kan leveren. 
Voorafgegaan door Arent, gekleed in een prachtig historisch pak met hoed en trekkend aan een 
Goudse pijp,  hebben ze anderhalf uur geluisterd naar en genoten van meerdere griezelverhalen 
die de ijzerkoopman o.a. boven in het stadhuis naast het cachot, in een schuilkerk, op straat, in het
geuzengat en naast het stadskasteel van Hessel van Martena in het “Franekers” vertelde. In vele 
verhalen speelden overmatig gebruik van jenever, bordelen, macht, geld, dood en leed een grote 
rol. Na zijn laatste verhaal over kindermoord aan het Vliet werd hij bedankt, hem de enveloppe 
met zijn vergoeding en als extra een fles wijn overhandigd. In plaats van een ‘nazit’, die de 
penningmeester niet verantwoord achtte én gelet op het inmiddels al late tijdstip, kreeg iedere 
vrijwilliger als blijk van waardering nog een fles wijn uit de kofferbak van de auto mee naar huis. Zij
die helaas niet met dit uitstapje mee konden kregen de fles thuis overhandigd. 
De volgende dag waren er een aantal enthousiaste reacties over dit uitje te lezen en te horen en 
ook het bestuur kijkt hierop met voldoening terug.




