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Woord vooraf
Geachte lezer,
Met veel genoegen bieden wij hierbij het jaarverslag van 2015 aan.
2015 kun je een oogstjaar noemen voor de Schierstins. Het jaar begon goed met de museale
herinrichting van de bovenverdieping en toren van de Schierstins. In januari hebben we deze
nieuwe permanente expositie De Lêste Toerstins officieel geopend. Deze bijzondere
tentoonstelling is ontworpen door drs. Marjan Brouwer. De expositie neemt de bezoeker
terug naar de middeleeuwse stinzen in Fryslân. Hiermee realiseerde de stichting een
belangrijke doelstelling van haar meerjarendoelstellingsplan.
En na jaren van onderhandelen en voorbereidingen zijn we erin geslaagd - dankzij financiële
medewerking van de gemeente, donateurs en provincie - na een ingrijpende verbouwing
een prachtige foyer te kunnen openen, waarbij het plaatsen van de ‘boom’ een hoogtepunt
was. De glazen foyer biedt ruimte en comfort aan het publiek van de Schierstins.
Mooi om de vruchten te mogen plukken van al onze inspanningen!
Helaas zijn er ook minder mooie berichten. Zo heeft de gemeente aangegeven te moeten
bezuinigen op de subsidie voor de Schierstins. Om dit tij te kunnen keren hebben wij bij de
gemeente protest aangetekend. Daarnaast proberen we als stichting meer inkomsten te
genereren. Te denken valt aan de exploitatie van de nieuwe foyer, inkomsten van groepen en
dergelijke. Uiteraard blijft de stichting zich focussen op de doelstellingen van de
Schierstins.
Hoewel de nieuwe expositie en aanbouw een behoorlijke aanslag gepleegd hebben op onze
reserves, hebben we het jaar 2015 nog goed kunnen afsluiten. De resultaten van het
afgelopen jaar hadden we niet kunnen halen zonder onze vrijwilligers. Hun inzet en
betrokkenheid verdienen een groot compliment.
Al met al kijken we als bestuur met tevredenheid terug op 2015 en zien de uitdagingen van
2016 met vertrouwen tegemoet.
Ondertussen wordt er al weer hard gewerkt aan plannen voor de toekomst. We hopen
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binnenkort te kunnen starten met de bouw van een nieuwe keuken en verdere renovatie van
de inrichting.
Ook in 2016 hopen wij met name Noordoost Friesland in cultureel opzicht weer van dienst
te kunnen zijn.
Namens het bestuur van Stichting De Schierstins,
Hanneke Scherjon,
voorzitter

Cultureel programma en bezoekersaantallen
Algemeen
Het jaar 2015 was voor de culturele activiteiten een gebroken jaar. De Schierstins was
van 1 maart tot eind augustus dicht vanwege de aanbouw van een nieuwe foyer. Dat
betekende ook minder tentoonstellingen, concerten, lezingen en andere culturele
activiteiten.
Wisselexposities
Maar de publiciteit rond verbouwing en heropening trok met name in september heel
veel mensen naar De Schierstins. Datzelfde gold in iets mindere mate de opening eind
januari van de nieuwe vaste expositie en archeologisch steunpunt ‘Het Laatste Friese
Torenkasteel/De Lêste Toerstins’ in de toren en op de zolders. Om die reden kon De
Schierstins in 2015 toch nog meer bezoekers bij de wisselexpositie verwelkomen dan
een jaar eerder: 2440 bezoekers in 2015 tegen 2006 bezoekers in 2014.
Van half december 2014 tot eind februari 2015 was de collectie Noordoost-Friese
landschappen te zien uit de collectie-Rauwerda. Het betrof schilderijen, tekeningen en
etsen uit de 20e eeuw. De in Stiens wonende Reimer Rauwerda is niet alleen
verzamelaar, maar ook documentalist van in Friesland in de 20e eeuw geboren
kunstenaars. Zijn archief van Friese kunstenaars evenaart op zijn minst de informatie
die Tresoar in het archief heeft liggen. Er kwamen veel bezoekers op deze
tentoonstelling af: 565. Het succes was ook te danken aan de splinternieuwe vaste
expositie ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’.
Tijdens de nieuwbouw aan De Schierstins was onze stichting toch nog in staat enige
groepen en individuele bezoekers te ontvangen, wat ruim 200 bezoekers opleverde. Zij
konden behalve de bouwactiviteiten ook de vaste tentoonstelling bezichtigen.
Vanaf de winter van 2014/2015 was een grote groep dames bezig om een
stinzenplantentuin in textiel te scheppen. Met haken en breien, vilten en quilten werd
een prachtig geheel geschapen. De textielgroep bestond uit een aantal vrijwilligers van
De Schierstins, leden van de plaatselijke afdeling van Vrouwen van Nu, een
textielgroep uit Hurdegaryp en anderen, zo’n veertig in totaal.
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Tijdens en na de officiële opening konden bezoekers dit grote kunstwerk met de titel
‘Stinzenplanten in Textiel’ bewonderen. Tegelijk toonde beeldend kunstenaar Euf
Lindeboom uit Den Haag haar schilderijen ‘Tuinen en Doolhoven’, die uitstekend
pasten bij de stinzentuinexpositie. Haar kunstwerken wisten de fantasie goed te
prikkelen. Deze dubbeltentoonstelling, die tot 11 oktober duurde, leverde meer dan
1000 bezoekers op.
Annemarie Veenstra was de volgende exposant met ruimtelijke viltobjecten en werken
op papier. Het zachte vilt vormde een mooi contrast met de in de kunstwerken
verwerkte steentjes uit onder andere IJsland en de gevonden takjes op
Schiermonnikoog. Haar werken op papier bestaan uit gekleurde en zwarte dikke en
dunne lijnen en vlakken.
In de kerstvakantie kwamen zo’n 200 mensen af op de collectie Oost-Europese
kerststallen van Agnes Vernooij uit Steggerda. Met name de stallen met molentjes
vielen op, omdat ze bewogen door de warmte van de brandende kaarsen eronder.
De bezoekersaantallen vindt u in tabel I.
Tabel

I

–

De

exposities,

de

expositieperiode

en

Wisselexpositie

het

aantal

bezoekers

Periode

per

Aantal
bezoekers

Noord-Oost-Friese landschappen – schilderijen, tekeningen en
etsen van diverse Friese kunstenaars uit de 20e eeuw uit de
collectie van Reimer Rauwerda

01/01-28/02

565

Periode zonder wisselexposities

01/03-20/08

209

Tuinen en doolhoven – schilderijen van Euf Lindeboom
Stinzenplanten in textiel – vrijwilligersgroep Feanwâlden e.o.

21/08-11/10

1052

Werken op papier en ruimtelijke viltobjecten van Annemarie
Veenstra

17/10-13/12

421

Oost-Europese kerststallen uit collectie Agnes Vernooij

19/12-03/01

193

Totaal:

expositie.

2440

Opmerking bij tabel I: De expositie Noordoost Friese Landschappen is gezien door in totaal 657
personen, de bezoekers van december 2014 meegerekend.

Concerten en theater
Wat voor de exposities gold, was ook van toepassing op de concerten en andere
podiumactiviteiten: tussen 1 maart en eind augustus lag het programma stil. Daarnaast
moest tweemaal het concert van Ella & Her man worden afgelast, wegens te weinig
belangstelling en een dubbelboeking van een van de muzikanten. Dat gebeurde in
januari en september.
In februari stond Inez Timmer – bekend van de legendarische Friestalige folkband Irolt
– op de planken. Zij wist met haar muziekprogramma Tusken Heimat en Heitelân (over
haar roots in Fryslân en haar tweede vaderland Duitsland) met verve te brengen. Ze
zorgde voor een goede combinatie van weemoed en humor.
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De officiële opening op 21 augustus was voor het bestuur aanleiding om de donateurs
en dorpsbewoners te verwennen met twee culturele avonden met verteller Douwe
Kootstra, actrice en zangeres Tet Rozendal en gitarist Jordy Wu. De laatste bleek niet
alleen een goede begeleider van de uit Feanwâlden afkomstige Tet Rozendal, maar ook
solo een paar prachtig gespeelde nummers te kunnen brengen. Douwe Kootstra was
onnavolgbaar met sterke verhalen uit een ver – maar de Schierstins nabij – verleden en
Tet Rozendal liet zich niet alleen zien als een geboren bespeler van het publiek, maar
ook als een goede vertelster van volksverhalen. Tweemaal trok het drietal een goed
gevulde zaal.
Wiebe Kaspers en zijn begeleiders – drummer Daan Slagter en bassist Florian den
Hollander – zorgden voor een vermakelijke en inspirerende culturele avond met het
muziektheater ‘It Frije Lân’. Jammer dat er niet meer bezoekers waren, want dat
hadden deze jongens zeker verdiend.

De Vrienden van het Noord-Nederlands Orkest zorgen al jaren voor kleinschalige
concerten in de noordelijke provincies. Op 10 oktober stonden drie NNO-orkestleden
op het podium van De Schierstins: Sergei Bolotny (viool), Sven Otte (contrabas) en
Keiko Sakuma (piano). Zij speelden werken van Mozart, Saint-Saëns, Händel en
Piazzolla. Met name de uit Oekraïne afkomstige Bolotny wist met zijn gepassioneerd
optreden bewondering te wekken bij het publiek.
Het gratis optreden van het trekzakorkest GLOP op zondag 22 november trok zoveel
mensen, dat een aanzienlijk deel naar huis moest worden gestuurd. De bijna 90
resterende bezoekers genoten van de professioneel uitgevoerde muziekwerken van
GLOP, dat onder leiding staat van accordeon-deskundige Frans Tromp.
De Overijsselse jazz-groep Quatre Tickets De Swing sloot het jaar 2015 af met een
feestelijk muzikale avond. Een deel van de groep kwam later binnen vanwege een
onverwachte verkeersomleiding. De laatkomers werden met applaus begroet. Het
vijftal bracht vooral Franse nummers; in feite een eerbetoon aan de legendarische
gypsy-muzikant Django Reinhardt.
De bezoekersaantallen vindt u in tabel II.
Tabel II – Concerten, datum optreden en aantal bezoekers

Concert/Voorstelling

Datum

Aantal bezoekers

Tusken Heimat en Heitelân – Inez Timmer

14/02

34

Voorstelling Douwe Kootstra (verhalen), Tet
Rozendal (zang/verhalen) en Jordy Wu
(gitaar)

21/08

83

Voorstelling Douwe Kootstra (verhalen), Tet
Rozendal (zang/verhalen) en Jordy Wu
(gitaar)

22/08

66

7

Concert NNO-trio

10/10

43

It Frije Lân– theaterconcert Wiebe Kaspers

07/11

26

Concert accordeonorkest GLOP

22/11

86

Concert jazzgroep Quatre Tickets De Swing

12/12

56

Totaal:

394

De concerten in 2015 trokken minder bezoekers dan in 2014, toen er 570 mensen in totaal 9 concerten
bezochten. Het lagere bezoekersaantal is het gevolg van de nieuwbouw en verbouwing.

Lezingen en symposium
De eerste lezing van 2015 hield verband met de nieuwe vaste tentoonstelling ‘Het
Laatste Friese Torenkasteel’. Middeleeuwendeskundige dr. Han Nijdam van de Fryske
Akademy sprak in januari over eercultuur onder de middeleeuwse Friese
stinzenbewoners. Hij ging met name in op de feest- en vetecultuur van die tijd. De
lezing werd goed bezocht.
De jaarlijkse lezing van de Stichting Skiednis Feanwâlden e.o. eind februari ging over
de onderduikperiode van Peter Hein en zijn ouders tijdens de Duitse Bezetting. Hein
had een bewogen verhaal over al die keren dat hij van adres moest wisselen, en de
spanning met de gastouders.
Het Theun de Vries Genootschap had voor zijn jaarlijkse lezing op de eerste vrijdag
van oktober de Amsterdamse dichter met Friese wortels Pieter Boskma uitgenodigd.
Hij vertelde over zijn boeiende contacten met zijn buurtgenoot en mede-Amstelfries
Theun de Vries.
Drs. Marjan Brouwer, inhoudelijk ontwerper en begeleider van de expositie Het
Laatste Friese Torenkasteel, hield in november een lezing over de nadagen van de
stinzenperiode: de Saksische tijd. Hoewel de 16e eeuw de teloorgang betekende van de
Friese vrijheid, wees zij ook op de positieve gevolgen van de overname van dit gewest
door buitenlandse overheersers, zoals de instelling van een centraal gezag. Hertog
Albrecht van Saksen was de eerste buitenlandse machthebber over Fryslân.
Hieronder vindt u de bezoekersaantallen van lezingen en het symposium, in tabel III.
Tabel III – Lezingen, data en aantallen bezoekers

Lezing

Datum

Eercultuur in de stinzen; tussen vetes en
feesten – door dr. Han Nijdam

23/01

62

Mijn eenzame onderduik en die van mijn
ouders – door Peter Hein, georganiseerd
door de Stichting Skiednis Feanwâlden

27/02

35
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Aantal bezoekers

Theun de Vries-lezing door dichter Pieter
Boskma, georganiseerd door het Theun de
Vries Genootschap

02/10

34

Saksische Tijd in Fryslân – door
drs. Marjan Brouwer

27/11

47
Totaal

178

Opmerking bij tabel III: de lezingen in 2015 trokken 49 mensen minder dan in 2014, toen er 227 op de
lezingen afkwamen. Meestal zijn er vijf lezingen per jaar; in 2015 waren er vier lezingen.

Theater voor jong en oud
De Schierstins streeft ernaar ieder jaar tenminste twee kindervoorstellingen te
organiseren: in de voorjaars- en in de herfstvakantie.
In februari trad Theaterbureau Ithaka op met regisseur Baukje Fennema. Zij is een
bekende van De Schierstins en kwam nu met de nieuwe voorstelling ‘Haas, kip en het
grote bosfeest’. De belangstelling was zo groot dat dezelfde middag – 25 februari –
een tweede voorstelling moest worden gehouden. Haar voorstellingen hebben altijd
een gezond stukje spanning en een stuk feestelijkheid in zich.
Voor de herfstvakantie bedacht de programmacommissie deze keer iets heel anders:
een hiphopworkshop voor kinderen. Jan Petersen alias Meneer Produceer wijdde de
kinderen in in de geheimen van deze muziekstijl en wist er ook nog een creatieve
taalles van te maken.
Het muziektheater voor volwassenen in 2015 is ondergebracht in het hoofdstukje
‘Concerten en theater’.
Hieronder vindt u de bezoekersaantallen van de drie theatervoorstellingen, in tabel IV.
Tabel IV - Groepen, datum, aantal bezoekers

Theatervoorstelling

Datum

‘Haas, kip en het grote bosfeest’ –
theaterbureau Ithaka

25/02

Aantal bezoekers
78

‘Haas, kip en het grote bosfeest’ –
theaterbureau Ithaka

25/02

46

Kinderworkshop Hiphop Jan Petersen/Meneer Produceer

21/10

21
totaal 145

Opmerking bij tabel IV: in 2014 kwamen veel meer kinderen en volwassenen af op de
theatervoorstellingen dan in 2015, namelijk in totaal 253. Maar in dat jaar werd ook een
cabaretvoorstelling voor volwassenen bij de Theatervoorstellingen ondergebracht. Bovendien is een
workshop Hiphop een veel kleinschaliger gebeuren dan een theatervoorstelling.

Middeleeuwse kinderfeestjes
Om verschillende redenen moest De Schierstins in 2015 afzien van middeleeuwse
kinderfeestjes. In de eerste plaats bracht de nieuwe expositie ‘Het Laatste Friese
Torenkasteel’ een andere sfeer op de zolders en in de toren, wat nogal wat
aanpassingsvermogen van de vrijwilligers vergde. Bovendien had de vrijwilligersgroep
te kampen met ziekte of zorgden werkzaamheden buiten de Schierstins voor een lagere
beschikbaarheid.
9

De nieuwe educatiecommissie van De Schierstins gaat proberen de middeleeuwse
kinderfeestjes nieuw leven in te blazen.
Andere activiteiten
In verband met de bouwactiviteiten van De Schierstins moesten de
programmacommissie en de tuinwerkgroep de jaarlijkse ‘Stinsenstruin’ tijdens het
landelijke Museumweekend in april laten schieten. Ondanks de sluiting van het
gebouw kwamen in het voorjaar toch nog diverse mensen op de Schierstins af om de
bloeiende stinzenplanten te bewonderen.
Op 7 april stond De Schierstins in de schijnwerpers door een schenking van Riek
Milikowsky-de Raat. Zij overhandigde haar schilderij ‘De Vrijheid gaat in’t Rood
Gekleed’ aan het Theun de Vries Genootschap. De titel van dit kunstwerk verwijst naar
een gelijknamige roman van Theun de Vries. Het schilderij kreeg een plaats in de
Theun de Vrieskeamer. Milikowsky was een partijgenote van de communistische De
Vries en in 1944 toevallig getuige van zijn arrestatie door de Duitsers.
In verband met de heropening van De Schierstins hield De Schierstins de dag na de
officiële opening van 21 augustus een feestelijke Open Dag. Door het prachtige weer,
de nieuwsgierigheid van veel mensen en de veelheid van activiteiten trok de Open Dag
maar liefst 375 bezoekers.
De Open Dag werd gecombineerd met de jaarlijkse Theun de Vriesboekenmarkt. De
standhouders waren na afloop zo tevreden, dat besloten is om deze boekenmarkt in
2016 opnieuw in augustus te organiseren. Behalve de boekenmarkt was er voor het
publiek een aantal mensen in actie met oude ambachten: boekbinden,
eendenkorfvlechten, en dergelijke. Voor de kinderen deed Harrie Harrewar zijn ludieke
voorstelling met eenden en honden. Er was een sneltekenaar en een middeleeuws
gezin uit Wierum was bij de toren neergestreken om het leven van honderden jaren
terug te vieren. Met name ridder Stein van Juursemakluuft alias Klaas Schriemer
toonde zich een groot kenner van de riddertijd.
Een week eerder, op zaterdag 15 augustus, werd de jaarlijkse fietstocht gehouden. In
verband met het jubileum van de 30-jarige Boerderijenstichting Fryslân en de 10jarige Stichting Staten en Stinzen was dit jaar ‘Pleatsen, staten en stinzen’ het thema.
Onderweg langs het 40 kilometer lange traject waren de museumboerderij in
Veenklooster en de boerderij van de familie Sinia in Wâlterswâld te bezichtigen. In
Oudwoude vertelde de eigenaar van de boerderij Allemastate over het stinsachtige
karakter van zijn bezit. Het aantal deelnemers van deze fietstocht bedroeg 166, veel
meer dan de 60 van een jaar eerder.
Aan de Theun de Vrieskuier op zaterdag 4 september deden slechts vier personen
mee. Ondanks dit kleine aantal verhaalde Douwe Kootstra onderweg weer enthousiast
over de plekjes die van belang waren in het leven en werk van de in Feanwâlden
geboren schrijver. Aanvang en afscheid van deze ‘kuier’ waren in de Theun de
Vrieskeamer van de Schierstins.
Op 12 en 13 september was het Open Monumentendag. De Schierstins was gratis te
bezichtigen op beide dagen, maar weinigen maakten er gebruik van. De Open Dag
enkele weken daarvoor zal er mee te maken hebben gehad.
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Wel goed bezocht werd de Rabo Museumdag op zaterdag 24 oktober. Elk jaar kiest
de Rabobank een aantal musea die door de eigen leden gratis mogen worden
bezichtigd en het was de tweede keer dat De Schierstins hieraan deel mocht nemen. De
entreegelden betaalde de bankinstelling zelf. Op de Schierstins kwamen 150
Raboleden af.
Een heel bijzondere activiteit speelde zich af op zaterdag 19 september: de
Kloosterbrom. Deze door De Schierstins georganiseerde tocht was bedoeld voor de
bezitters van oude en antieke bromfietsen. In Noordoost Friesland en Noordwest
Groningen zijn namelijk legio clubs van liefhebbers van oude brommers. De tocht
voerde langs vier kloosterplekken: kloostermuseum Bernardushof te Aduard, de
Bonifatiuskapel in Dokkum en Museum Klooster Claercamp bij Rinsumageest.
Helaas waren er slechts dertien deelnemers. Dit kleine aantal had echter genoten van
dit initiatief, waarbij het onderwerp van gesprek niet zozeer de kloosters waren maar
de antieke brommers. De ‘Kloosterbrom’ is uiteindelijk voortgekomen uit het
onderlinge overleg tussen de vier ‘kloostermusea’.

Excursies/groepen
Hoewel De Schierstins een half jaar dicht is geweest, waren er bijna twee keer zoveel
groepen als in 2014. De stijging zal verband houden met de nieuwsgierigheid naar de
nieuwe foyer, maar ook door contacten met de plaatselijke basisscholen over de
nieuwe vaste tentoonstelling Het Laatste Friese Torenkasteel.
Tabel V - Groepen, datum, aantal bezoekers

datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

omschrijving
aantal pers.
2-jan Kinderen van de familie Venema, Feanwâlden
13
31-jan Familie Bisschop/Boele, Burgum enz.
12
5-febr Groep 8, chr. basisschool De Frissel, Feanwâlden
27
5-febr Groep 7/8, openb. basisschool Theun de Vries, Feanwâlden
33
5-febr Groep 6/7, openb. basisschool Theun de Vries, Feanw.
33
12-febr Groep 5/6, chr. basisschool De Rank, Metslawier
26
18-febr Groep 4 t/m 6, samenwerkingsschool Master Franke,
22
Earnewâld
8 juli Reisorganisatie Horizonte, Lisse
27
4-sep Tuinclub, Hurdegaryp
08
5-sep Nederlands Hervormde Gemeente, Emmen
69
6-sep Groep-De Jong, Feanwâlden
16
6-sep Familie De Boer, De Westereen
17
15-sep Bewoners verzorgingstehuis Meckama, Kollum
15
20-sep Familie Leegsma, Feanwâlden
08
22-sep Bewoners verzorgingstehuis Meckama, Kollum
10
24-sep Vriendengroep Talsma, Raard
07
25-sep Probus, Groningen
46
4-okt Doopsgezinde gemeenten Itens en Feanwâlden
10

11

19
20
21
22

8-okt Bewoners verzorgingstehuis Meckama, Kollum
8-okt Familie Kuipers, Feanwâlden, enz.
7-nov Vrijwilligers kloostermuseum Bernardushof, Aduard
6-dec
Familie Sijtsma, Feanwâlden

16
11
23
21

totaal aantal personen

470

Opmerking bij tabel V: Het aantal personen die met een groep De Schierstins bezocht bedroeg in 2015
het dubbele van dat in 2014: 470 tegenover 233 personen.

Totaal aantal bezoekers
Tenslotte volgt een overzicht van de bezoekersaantallen over de afgelopen 20 jaar.
Tabel VI – Culturele activiteiten in de Schierstins en aantallen bezoekers van 1996 tot en met 2015

Jaar

Culturele
activiteiten

en aantal
bezoekers

Exposities
(inclusief
groepen/
wandel- en
fietstochten)

Concerten

Totalen
Lezingen,
symposia

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2354
2416
1578
1383
2376
2133
2846
3832
3193

474
448
623
234
625
734
421
475
617

139
255
200
104
277
110
130
249
280

2005
2006

2974
2638

467
578

304
216

12

Theater
(volwassenen)

39
100

Film

33

Kinder- Totalen
voorstellingen
en
middeleeuwse
kinderfeestjes

136
90
13

2967
3158
2675
1721
3420
2977
3533
4646
4033

261
112

4006
3544

141
142

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

3940
2743
4437
3672
3104
2657
4416
2006
2440

456
466
641
474
711
519
351
570
394

303
288
102
219
189
280
295
227
178

190
154
285
263
240
285
280
256
145

66
159
95
42
38

4889
3651
5465
4694
4403
3836
5384
3097
3157

Donateurs (freonen)
Het aantal donateurs/freonen van De Schierstins bedroeg op 31 december 2015 342
personen. Dat is een stijging van 14 ten opzichte van een jaar eerder. De stijging houdt
verband met de opening van de nieuwe foyer. De meeste aanmeldingen kwamen
namelijk binnen na de officiële opening. Hieronder een overzicht van de aantallen
donateurs sinds 1995:
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

342
328
329
323
327
328
313
303
294
306
278

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

260
245
235
233
227
195
189
177
168
144

Huwelijken
In 2015 werden twee huwelijken voltrokken, de helft minder dan in 2014. Het lage
aantal houdt direct verband met de nieuw- en verbouw. Daardoor konden geen
huwelijksdata worden gereserveerd in met name het voorjaar.
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Mensen kunnen nu het gehele jaar in het huwelijk treden in de Schierstins, maar wel
afhankelijk van de wisselexposities. In juli en augustus worden vaak tentoonstellingen
met driedimensionaal werk gehouden, waardoor dan alleen huwelijksvoltrekkingen
met weinig gasten mogelijk zijn.
Overzicht huwelijken sinds 2000:
2015:
02
2014:
04
2013:
06
2012:
08
2011:
09
2010:
11
2009:
05
2008:
08
2007:
06
2006:
16
2005:
14
2004:
09
2003:
14
2002:
15
2001:
10
2000:
07

Bestuurlijke zaken
Bestuur:
Het bestuur van Stichting de Schierstins bestaat uit de volgende personen:
mevrouw Hanneke Scherjon, voorzitter
mevrouw Martina Tolsma, secretaris
de heer Albert Wynia, penningmeester
de heer Jacob Bosma
de heer Durk Overal
de heer Harry Postma
Het afgelopen jaar heeft het bestuur afscheid genomen van de bestuursleden Frank Beks,
Haan Minnema en Baukje Scheppink. Als nieuwe bestuursleden zijn Jacob Bosma en Durk
Overal aangetrokken. Zij zijn afkomstig uit de programmacommissie, waarvan ze lid zijn
gebleven.
Financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de baten en lasten en
onderhoudt hierover contact met accountantskantoor Van Wieren & Vellinga. Het bestuur
wordt iedere bestuursvergadering op de hoogte gebracht van de voortgang van het financieel
beheer. Voor de gemeente is een begroting voor 2016 opgesteld.
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De programmacommissie wordt gevormd door de heer Jaap v.d. Boon (cultureel
medewerker), mevrouw Baukje Scheppink en de heren Durk Overal en Jacob Bosma.
Er wordt regelmatig vergaderd.
In de tuinwerkgroep hebben zitting de heren Peter Tjaden (voorzitter) en Harm Woelinga, en
de dames Gineke Brand (contact gemeente), Jeltje Brouwer (secretaris) en Henny Olthoff.
Vanuit hun deskundigheid inventariseren zij de stinzenplanten en adviseren het bestuur over
de ontwikkeling van de tuin en het specifieke onderhoud ervan en maken hier jaarlijks een
verslag van (zie jaarverslag 2015). Op verzoek en tijdens het Museumweekend organiseren
zij rondleidingen. De heer Harm Woelinga is contactpersoon naar het Schierstins-bestuur
toe.
Nieuw- en verbouw Schierstins
Over de nieuw- en verbouw is regelmatig overleg geweest tussen leden van het bestuur en
cultureel medewerker Jaap van der Boon, architect Broor Adema en vertegenwoordigers van
de gemeente, met name de heer Jan Westerhof. Van het bestuur was meestal Albert Wynia
present, en zo nu en dan voorzitter Hanneke Scherjon. Voor de verbouw heeft de gemeente
als eigenaar van het pand € 150.000 uitgetrokken. Tevens heeft de gemeente via het fonds
Plattelânsprojekten van de provincie € 80.000 subsidie gekregen voor deze ver- en
nieuwbouw.
Een som van € 30.000 werd door De Schierstins bijgedragen. Dit bedrag was afkomstig uit
de in vele jaren opgebouwde reserves van de Stichting Freonen fan de Skierstins.
De nieuw- en verbouw vond tussen 1 maart en eind augustus plaats. Op vrijdag 21 augustus
vond de officiële en feestelijke opening plaats door burgemeester drs. Sicko Heldoorn van
Dantumadiel.
Over de keuken- en verdere inrichting is overleg geweest tussen de architect, bestuursleden,
de cultureel medewerker en twee vrijwilligers. In de loop van het jaar bleek dat er voor de
inrichting fondsen moesten worden aangeboord. Dick Oudman Advies heeft in opdracht van
de stichting enige fondsen bereid kunnen vinden geld beschikbaar te stellen voor de
inrichting. Ook de penningmeester wist met succes verschillende fondsen te benaderen die
een bijdrage wilden geven voor de inrichting.
Nieuwe permanente tentoonstelling
Samen met tentoonstellingsontwikkelaar drs. Marjan Brouwer is er gewerkt aan het
samenstellen van een nieuwe permanente tentoonstelling. Vormgever Rob Schenk,
interieurbouwer Peter Loerts en grafisch vormgever Jantje de Jong waren bij de uitwerking
betrokken. Voor de permanente tentoonstelling waren er contacten met Kweekvijver Noord
voor het maken van een animatiefilm (René Adema), en een nieuwe website en logo. In
januari kon de vaste tentoonstelling met de titel ‘Het laatste Friese torenkasteel/De lêste
toerstins’ officieel worden geopend door gedeputeerde mr. drs. Jannewietske de Vries.
Voor een gedeelte van de financiering werden fondsen aangeschreven. Uit het fonds
Plattelânsprojekten werd een bedrag van € 60.000 toegezegd, waarbij de Schierstins de
status van archeologisch steunpunt heeft gekregen. Bijna de helft van dit bedrag is bestemd
voor een nieuw boek met een zelfde lay-out als bij de andere archeologische steunpunten.
De gemeente heeft een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld.
Heropeningscommissie
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In verband met de geplande officiële openingsactiviteiten van de nieuwe permanente
expositie en de nieuw- en verbouw in 2015 is er een tijdelijke heropeningscommissie actief
geweest. Deze bestond uit de leden van de programmacommissie, bestuurslid Martina
Tolsma, vrijwilliger Hendrikje Talsma en dorpsbewoonster/onderwijsgevende Baukje
Oosterbaan.
Educatiecommissie
De educatiecommissie bestaat uit de bestuursleden Martina Tolsma en Jacob Bosma, de
vrijwilligers Baukje Oosterbaan en Rigt Westerlaan en student Theo Delfstra. Zij hebben
allen een onderwijsachtergrond en hebben verschillende keren overleg gehad.
De Middeleeuwse kinderfeestjes worden tijdelijk niet georganiseerd wegens ziekte en
uitbreiding van andere werkzaamheden bij de betrokken vrijwilligers. De educatiecommissie
hoopt deze bijzondere feestjes nieuw leven in te blazen.
Personeel:
De heer Jaap van der Boon is voor 21 uren per week in dienst van Stichting De Schierstins.
Hij werkt op donderdag t/m zaterdag in de middag en dinsdag en woensdag in de ochtend.
Op deze dagen zijn ’s middags vrijwilligers aanwezig, evenals op zondag. Het afsluiten
wordt door bestuursleden of vrijwilligers verricht volgens een rooster.
Van der Boon voert de volgende taken uit:
 het verrichten van werkzaamheden voor de permanente expositie,
de wisselexposities en het verdere culturele programma
 het verzorgen van rondleidingen
 het verzorgen van de publiciteit rond het culturele programma
 het (laten) verzorgen van onderhoud aan het gebouw, terrein en inventaris
 het verrichten van bodewerk tijdens huwelijksvoltrekkingen in de Schierstins
 het beheren van de website
 het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk
 het bijwonen van bestuursvergaderingen en het maken van notulen van deze
bijeenkomsten.
Mevrouw Jellie Postma doet 2 dagdelen en 2-maal twee uren per maand schoonmaakwerk.
Het aantal uren moest worden uitgebreid in verband met de nieuwe foyer van De
Schierstins.
Vrijwilligers:
In totaal zijn er tussen de 45 en 50 vrijwilligers werkzaam voor de Schierstins.
Belangrijkste taken vrijwilligers:
 baliewerk tijdens openingstijden Schierstins
 het verzorgen van consumpties tijdens concerten, lezingen, officiële openingen van
exposities en bij ontvangst grotere groepen
 hulp bij het opzetten/opruimen van het podium, het sjouwen van stoelen en het
verzorgen van de geluids- en belichtingstechniek tijdens concerten en lezingen
 bezorgen van folders bij diverse musea en instellingen/bedrijven in de toeristische
sector
 het uitstippelen van een route voor de jaarlijkse fietstocht
 kleine onderhouds- en technische werkzaamheden
 licht administratief werk, zoals brieven posten, inlegvellen in folders vouwen e.d.
 het beheer van het freonen -/ donateurbestand
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Eenmaal per jaar nodigt het bestuur de vrijwilligers uit voor een uitstapje. Vanwege de
vernieuwingen in de Schierstins is het uitstapje achterwege gebleven; het bestuur heeft wel
enkele vrijwilligersavonden voor deze groep georganiseerd. Daarbij werden de vrijwilligers
extra geïnformeerd over de nieuwe vaste tentoonstelling en de nieuw- en verbouw. Deze
bijeenkomsten werden goed bezocht.
Overige zaken afgelopen jaar:
 Contacten met Museumfederatie Fryslân.
 Verhuur van de Schierstins voor culturele activiteiten aan onder andere de Stichting
Skiednis Feanwalden e.o en het Theun de Vries Genootschap.
 Jaarlijkse bijeenkomst Stichting Staten & Stinzen
 Contacten met Markant Friesland (het samenwerkingsverband van de musea in
Noordoost-Friesland).
 Bijeenkomsten met een informatief karakter van Regio Marketing en Toerisme
Noordoost Fryslân (RMT NOF), de vervanger van de VVV’s in deze regio. Deze
bijeenkomsten gingen o.a. over het werken met Facebook voor toeristische
bedrijven.
 Overleg met de kloostermusea Klooster Claercamp in Rinsumageast, de
Bonifatiuskapel in Dokkum, Kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard en
Markant Friesland. Het overleg resulteerde dit jaar in een toertocht voor oude
bromfietsen langs de vier kloostermusea: de Kloosterbrom.
 Contacten met de donateurs. De Stichting ‘Freonen fan de Skierstins’ beheert de
donateurgelden. De donateurs krijgen twee keer per jaar het culturele programma
toegestuurd.

Het bestuur van Stichting ‘Freonen fan de Skierstins’ bestaat uit:
Mevrouw Hanneke Scherjon, interim-voorzitter
Mevrouw Martina Tolsma, secretaris
De heer Albert Wynia, penningmeester.
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