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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van  de Stichting “de Schierstins”, met een terugblik op het jaar 
2019. In dit Jaarverslag vindt u ook de financiële verantwoording over 2019.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, realiseer ik me dat ons prachtige pand gesloten is. Ook wij
ontkomen niet aan de maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus.

Wanneer onze beheerder, Jaap van der Boon, in de Schierstins aanwezig is- en het hek is 
geopend- kunnen bezoekers nog wel genieten van de prachtige tuin, waarin op dit moment 
veel stinzenplanten volop bloeien! Dank hiervoor ook aan onze Tuincommissie.

Ook wil ik mijn dank en waardering uitspreken naar onze Educatiecommissie. Zij zorgen er
nml. voor dat kinderen/groepen kinderen van de basisschool onze Schierstins kunnen 
bezoeken met als doel: belangstelling ontwikkelen voor musea. Dit a.d.h.v. speciale 
opdrachten, rondleidingen en het stellen van vragen.

De wisseltentoonstellingen zijn ook dit jaar van zeer uiteenlopende aard geweest en werden
goed bezocht! Ook waren er weer prachtige concerten! 

         Voor de tentoonstellingen en concerten is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de  
         inzet en activiteiten van onze Programmacommissie!

En niet te vergeten onze vele vrijwilligers, zonder hun hulp en inzet waren al deze 
activiteiten niet mogelijk. Zij geven informatie, verzorgen koffie/thee of fris of zijn 
anderszins behulpzaam. Ook voor hen een woord van dank en waardering!  

Daarnaast is de Schierstins ook een unieke trouwlocatie, bijzonder sfeervol, waar men de 
trouwplechtigheid naar eigen wens vorm en inhoud kan geven.

Tenslotte: binnenkort wordt gestart met het renoveren van de toiletten.

Ik wens u allen een vooral gezonde én culturele zomer!

Mede namens het bestuur, Stichting “de Schierstins”, 

Hanneke Scherjon, voorzitter 
(april 2020).
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Cultureel programma en bezoekersaantallen

Algemeen
De Schierstins heeft in 2019 twee opmerkelijke exposities: de expositie van kunst uit het
naoorlogse Sovjet-Unie-tijdperk uit de collectie van Jacques Monasch en de 
tentoonstelling voor blinden, slechtzienden en zienden van Otto van der Mieden. Het is 
bijzonder zeldzaam dat een wisselexpositie speciaal toegespitst is op mensen die met 
andere zintuigen dan de ogen moeten ‘kijken’. 

Opvallend voor dit jaar is dat ook dat er verschillende combinaties van culturele 
activiteiten zijn. Bij de expositie ‘Een kijkje in de poppenkast’ van Van der Mieden 
hoort ook de poppenvoorstelling ‘De tút fan Katryntsje’ voor jong en oud. En de 
expositie van Russische en Oekraïense kunst is gecombineerd met een lezing van 
Jacques Monasch over deze kunst en een concert van Russische componisten met een 
Russische musicus, Anna Badalian. Meesterpianist Maarten van Veen speelt muziek, 
waarbij hij een selectie maakt van fotografische werken van Johannes Bosgra op de 
expositie ‘Bomen van Bosgra’ eind 2019.

Bijzonder aan 2019 is verder een meer dan uitverkochte lezing van de dan 89-jarige 
nazi-jager Jack Kooistra en de relatief vele schoolgroepen die de Schierstins bezoeken.

De aantallen bezoekers zijn deze keer anders geregistreerd dan vorige jaren. De 
bezoekers van de zgn. ‘andere culturele activiteiten’ zijn niet meer ondergebracht bij de 
exposities, maar in een aparte rubriek ‘andere culturele activiteiten’. Dat houdt niet in 
dat geen enkele deelnemer aan die ‘andere’ activiteiten de wissel- en vaste expositie niet
heeft bekeken. Velen hebben dat gedaan. Maar op deze manier wordt duidelijker hoe 
groot de belangstelling is voor de ‘andere’ activiteiten. 

Bovendien zijn de schoolgroepen als bezoekers niet meer meegeteld bij de exposities, 
maar bij ‘kindervoorstellingen en scholen’. Het gevolg is wel dat de bezoekerscijfers 
van de exposities lager liggen dan anders het geval is. Zeker in verhouding tot een jaar 
eerder, maar toen profiteerde De Schierstins net als vele andere culturele organisaties 
van het jaar van de Culturele Hoofdstand CH2018 Fryslân-Leeuwarden.

Voor het eerst zijn ook bezoekers meegerekend die alleen de tuin met de bloeiende 
stinzenplanten hebben bezocht.

Wisselexposities
Het project Iepen Doar(p) met interviews met personen uit alle woningen van 
Feanwâldsterwâl van Sjoerd Litjens trekt veel belangstelling van de landelijke media. 
Nadat alle van de 129 interviews door Omrop Fryslân waren uitgezonden, volgen in 
najaar 2018 en de eerste week van 2019 de presentatie van het bijbehorende boek en de 
expositie in de Schierstins. De zaal is in huiselijke hoekjes ingedeeld, waar bezoekers 
via tabletten de belangrijkste interviews nog eens kunnen beluisteren. De inwoners en 
oud-inwoners van het voormalige veendorpje zijn vooral geïnteresseerd in de oude 
dorpsfoto’s.

De volgende tentoonstelling – ‘Een kijkje in de poppenkast’ - kan zonder overdrijving 
uniek worden genoemd. Otto van der Mieden van het Poppenspe(e)lmuseum uit het 
Veluwse Vorchten heeft een expositie rond Jan Klaassen ingericht, voor blinden, 
slechtzienden en zienden. De zaal staat vol Nederlandse en buitenlandse versies van de 
bekende poppenkast-figuur, met muziekjes, geluiden en voelmogelijkheden. Het motto 
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in de expositieruimte is: aanraken moet! De expositie duurt niet langer dan twee weken, 
omdat bij zo’n tentoonstelling de gebruikte zaal niet voor bijvoorbeeld concerten kan 
worden gebruikt. Onderdeel van de expositie is een poppenvoorstelling met Haye 
Bijlstra als alwetende verteller en Van der Mieden als speler (zie bij theater in dit 
jaarverslag).

De mens en het menselijk lichaam staan in februari en maart centraal op de 
tentoonstelling ‘Mens/Beeld’ van Herma van Wijk en Jaap te Kiefte. De in het 
buurtschap Kûkherne wonende Van Wijk laat prachtige grafiek, tekeningen en gemengd
werk zijn van het menselijk lichaam, maar ook mooi abstract werk. Experimenteren is 
haar lust en haar leven. Haar vroegere plaatsgenoot Te Kiefte uit Doorn toont (bronzen) 
beelden maar ook kleine schilderijtjes van onbekende delen van metropool New York.

Indrukwekkend is de expositie ‘Noard-East Fryslân yn inket en verfe’ van Rein 
Halbersma in het voorjaar. Hij laat in diverse technieken - tekeningen van sepia of 
gewassen inkt, olieverfschilderijen, aquarellen, en pasteltekeningen – het terpen-, klei- 
en kustlandschap zien, maar ook landgoederen, havens en schepen en bijvoorbeeld de 
aanleg van de Centrale As. Zijn expositie trekt bijna 400 bezoekers.

De Leeuwarder zilverkunstenares Hennie Broers en graficus Heine Noordstra uit 
Mûnein brengen in mei/juni beiden nieuw werk naar de Schierstins. De titel van hun 
expositie is ‘Verbinding’.  Broers toont onder andere ‘DichterBij Zilver’ waarin zij 
verbinding tussen zilver en poëzie legt. Heine Noordstra beweegt zich in zijn nieuwe, 
abstracte etsen op het gebied van Lijn, Vlak en Natuur als uitdrukkingsvorm. 

De expositieruimtes worden in de zomer gevuld met de kleurrijke werken van de Friese 
expressionistische schilder Jan Frearks van der Bij (1922-2013). Zijn kinderen hebben 
het werk ondergebracht in een stichting en komen hiermee voor het eerst naar buiten. 
Twee derde van het getoonde werk is nog niet eerder zichtbaar voor het publiek. De 
tentoonstelling laat de veelzijdigheid van deze schilder van de groep Yn ‘e Line zien, 
zoals mozaïekjes, aquarellen, tekeningen en olieverfschilderijen.

Galeriehouder en kunstverzamelaar en ex-Tweede Kamerlid Jacques Monasch komt in 
de herfst een deel van zijn prachtige collectie na-oorlogse schilderkunst uit de Oekraïne 
en Rusland exposeren. Realistische en impressionistische schilderijen van hardwerkende
boerinnen, arbeidsters en arbeiders en impressies van onder andere havens. Een 
schilderstijl volgens communistische ideologie, die veel bezoekers trekt.

‘Bomen van Bosgra’ is de laatste tentoonstelling van het jaar, die voor een deel dichter 
bij huis blijft: sfeervolle foto’s van parken met oude bomen, geleverd door de 
voorouders van fotograaf Johannes Bosgra. Een deel van deze prenten is dubbel 
afgedrukt op een plaat, zodat er een dieptewerking ontstaat. De gelauwerde Burgumer 
exposant laat ook foto’s uit zijn serie ‘Strepen’ zien, geabstraheerde kustlijnen uit 
verschillende delen van de wereld.

De bezoekersaantallen vindt u in tabel I op de volgende pagina.
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Tabel  I  –  De  exposities,  de  expositieperiode  en  het  aantal  bezoekers  per  expositie.

Wisselexpositie Periode Aantal
bezoekers

Iepen Doar(p), audiovisuele expositie van Sjoerd Litjens 

‘Een kijkje in de poppenkast’ van Otto van der Mieden
Speciaal voor blinden en slechtzienden.

‘Mens/Beeld, van Herma van Wijk (schilderijen, gemengde 
techniek) en Jaap te Kiefte (beelden)

‘Noardeast Fryslân ferbylde yn inket en ferve’, schilderijen en 
tekeningen van Rein Halbersma 

‘Verbinding’, Heine Noordstra (etsen) en Hennie Broers (sieraden)

‘Jan Frearks van der Bij op aventoer mei foarm en kleur’, over-
zichtsexpositie

‘Sociaal realisme en impressionisme uit Rusland en Oekraïne
1945-1990’, uit de collectie van Jacques Monasch

‘Bomen van Bosgra’, fotografische werken van Johannes Bosgra

01/01  t/m 
06/01

17/01 t/m
27/01

02/02 t/m
17/03

23/03 t/m 
05/05

12/05 t/m
30/06

06/07 t/m 
08/09

14/09 t/m
03/11

09/11t/m
31/12

69

73

191

391

271

678

458

188

Totaal:                   2319

Opmerking bij tabel I: De expositie ‘Bomen van Bosgra’ is gezien door in totaal 211 personen, de 
bezoekers van januari 2020 meegerekend. 

Concerten en muziektheater
Het jaar komt qua concerten wat moeilijk op gang, met een afgelasting en de eerste 
concerten met weinig bezoekers. Aan het einde van het jaar wordt de schade ingehaald 
met onder andere een uitverkocht reünieconcert van Yetris.

In januari is er geen concert, omdat een korte wisselexpositie niet tijdelijk verplaatsbaar 
is. In februari treedt het celloduo op van Sebastiaan van den Bergh en Hanne Steffers: 
Two of a Kind. De recensente van het Nieuwsblad Noordoost Friesland is lovend over 
de twee klassieke musici: ,,Het publiek, waarmee de cellisten niet alleen muzikaal maar 
ook mondeling goed contact hadden, was diep onder de indruk.”

Het concert van het Rose-Île Kwartet in maart - met wereldmuziek - gaat niet door 
wegens ziekte van een van de muzikanten. In april treedt het Trio Les Amis op uit 
Zeeland. Dit drietal brengt prachtige instrumentale muziek van onder andere Antonio 
Vivaldi, Erik Satie en Astor Piazzolla. De trio speelt op mandoline, accordeon en gitaar.

Halverwege mei staat de folkband Paddy’s Day Off op het podium. Met Ierse en 
Schotse muziek brengen de drie muzikanten het publiek zo in vervoering dat ze op het 
laatst omsingeld worden met swingende bezoekers. 

Het najaarsseizoen wordt geopend door de Sunny Side Jazzband, met zes leden uit 
Noord- en Oost-Nederland. Onder hen Peter Swart, die in andere formaties vaker in de 
Schierstins opgetreden heeft. De band neemt de jazzliefhebber terug in de tijd van grote 
jazzlegenden als Louis Armstrong en Bobby Hackett. De sound van het orkest doet 
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veelal denken aan die van de Dutch Swing College Band en de legendarische Ted 
Easton Jazzband. De mannen spelen met groot plezier en enthousiasme.

Te midden van schilderijen uit Rusland en Oekraïne van Jacques Monasch speelt het 
Badalian Quartet werken van de Russische componisten Felix Blumenfeld, Alexandr 
Borodin, Alexandr Glazunov en Pjotr Iljits Tsjaikovsky. Het kwartet is genoemd naar de
leider van dit klassieke ensemble, Anna Badalian, geboren te Sint Petersburg, en bestaat 
verder uit Greet Kooi, Anneke Volbeda en Leendert van der Zeep. Het kwartet is 
speciaal gecontracteerd in verband met deze ‘Oost-Europese’ expositie.

De meesterpianist Maarten van Veen uit Schalkhaar geeft in november een concert met 
harmonieuze, meditatieve klassieke muziek van onder anderen Franz Liszt, Claude 
Debussy, John Cage, Alan Hovhanness en Max Richter. Een prachtig concert, waarbij 
het publiek ademloos luistert. De muziek is exact afgestemd op de fotografische werken 
van Johannes Bosgra, de ‘Bomen van Bosgra’. Beiden zorgen ervoor dat er verbinding 
is tussen onder andere muziek en beeldende kunst.

De legendarische folkgroep Yetris geeft eind november een reünieconcert in onder 
andere de Schierstins. Een afgeladen zaal geniet van de folkmuziek met o.a. Roel 
Slofstra. De 80-jarige verjaardag van deze Friese oer-troubadour is de aanleiding van de 
tournee. ,,De ynstrumintale fariaasje yn de begeleiding fan de sang wie grut”, schreef de 
recensente.

De bezoekersaantallen vindt u in tabel II:

Tabel II – Concerten, datum optreden en aantal bezoekers 

Concert/Muziektheater Datum Aantal bezoekers 
Two of a Kind – celloduo met Sebastiaan
van den Bergh en Hanne Steffers

Rose-Ile kwartet 

Trio Les Amis – Muziek uit zuidelijke 
streken

Paddy’s Day Off - folk

Sunny Side Jazz Band

Strijkensemble Badalian Quartet – Russische
componisten

Maarten van Veen (piano) – Nocturnes et 
Rêveries (klassiek) 

Reünie-concert Yetris – folk – met o.a. Roel 
Slofstra

10-02

30-03

20-04

11-05

28-09

19-10

10-11

30-11 

24

Afgelast wegens ziekte muzikant

24

59

39

39

34

           92

     totaal:     311

In 2019 zijn er iets minder bezoekers bij de concerten dan het jaar daarvoor (335), bij een gelijk aantal
optredens.
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Lezingen en symposium
De eerste lezing in 2019 is een initiatief van de Stichting Wrâldfrucht en de Commissie 
Brommels. Zij hebben het project Tuinen Verbinden in het leven geroepen met een 
voorbeeldtuin bij de familie van Schierstins-technicus Jan-Binne Dijkstra. Onderdeel 
van dit project is de lezing ‘Groen, groener, groenst’, waarin Jan Willem Zwart van de 
Kruidhof en docent Greetje Cnossen van het Nordwin College spreken over 
biodiversiteit in de tuin. Het doel hiervan is om met verschillende soorten planten 
zoveel mogelijk soorten dieren in de tuin te lokken. De lezing wordt druk bezocht.

Meer dan uitverkocht is de 3-meilezing van nazi-jager Jack Kooistra. Hij vertelt over de
gerechterlijke vervolging van oorlogsmisdadigers na 1945 en over zijn belevenissen als 
nazi-jager. Met zijn smeuïge verteltrant zorgt de 89-jarige Kooistra ervoor dat de volle 
zaal tot aan het einde van de lezing aan zijn lippen hangt. Het is de tweede lezing rond 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in de Schierstins. De bedoeling is om hiervan een 
jaarlijks terugkerende lezing te maken.

De Theun de Vrieslezing van het Theun de Vries Genootschap is vaste prik op de eerste 
vrijdagavond in oktober. Deze keer staat de lezing in het teken van de roman Anna 
Casparii, over een redersdochter in Waddingen, ofwel Harlingen. Douw Kootstra vertelt 
over hoogte- en dieptepunten uit Anna’s leven, terwijl de virtuoze bajan-speler Oleg 
Fateev voor muzikale intermezzo’s zorgt. Met behulp van beamerbeelden leiden Jeanine
Otten en Jan Folkerts het publiek rond in het Harlingen van rond de vorige 
eeuwwisseling, de tijd waarin de roman zich afspeelt.

In samenhang met zijn expositie van impressionistische en sociaal-realistische 
schilderijen houdt kunstverzamelaar en galeriehouder Jacques Monasch een lezing over 
‘Ilja Repin en het sociaal realisme in Rusland en Oekraïne na 1945’. Met prachtige 
foto’s van schilderijen van de ‘Russische Rembrandt’ en zijn navolgers weet Monasch 
zijn toehoorders uitstekend te boeien. 

Hieronder vindt u de bezoekersaantallen van lezingen, in tabel III.

Tabel III – Lezingen,  symposium, gespreksavond - data en aantallen bezoekers

Lezing Datum Aantal
bezoekers 

Groen, groener, groenst, lezing over biodiversiteit in de tuin, door Jan 
Willem Zwart en Greetje Cnossen

3-mei-lezing, door nazi-jager Jack Kooistra

Anna Casparii, Theun de Vrieslezing door Douwe Kootstra, Jeanine 
Otten en Jan Folkerts, met accordeonmuziek Oleg Fateev

Ilja Repin en het sociaal realisme in Rusland en Oekraïne na 1945, 
door Jacques Monasch

22-03

03-05

04-10

18-10

  82

100

  61

  39

     totaal                 282 bezoekers

Opmerking bij tabel III: de lezingen worden goed bezocht in 2019. Qua bezoekers trekken ze zelfs het
grootste aantal van na 2013. 
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Andere culturele activiteiten
In de eerste maanden van 2019 wordt de Schierstins twee keer afgehuurd in het kader 
van een boek. Striptekenaar Skelte Braaksma presenteert in februari het middeleeuwse 
verhaal ‘Fete, it nea fertelde ferhaal’ in de 14e-eeuwse Schierstins. Hij doet dat geheel 
in stijl en met muziek van de Friese metalband Baldrs Draumar. Een maand later volgt 
een avond in het teken van de Moanne fan it Fryske Boek met schrijver Willem 
Schoorstra en zijn roman Rosmos en de bijpassende bluesmuziek van Jack Bottleneck.

Poppenspeler en poppenspelmuseum-directeur Otto van der Mieden bijt het spits af in 
2019, met de klassieke poppenvoorstelling ‘De tút fan Katryntsje’.  Er zijn bijna dertig
toeschouwers, maar de bijbehorende expositie neemt zoveel ruimte in beslag dat er ook 
niet veel meer bij kunnen. De verschillende doelgroepen worden wel bereikt: jong en 
oud, zienden en slechtzienden of blinden.

Halverwege april is het weekend dat veel kleinere musea de deuren openen en dat is de 
reden de landelijke Museumweek te organiseren. De Schierstins, die het gehele jaar 
open is, houdt het bij een Museumweekend, waarop in totaal 77 mensen op af komen 
tegen een lage entreeprijs. De bezoekersaantallen zijn ondergebracht bij de exposities.

Voor de tweede keer organiseert de Schierstins een Dag van de Friese 
Amateurarcheologie (8 juni), niet toevallig in het weekend dat ook de landelijke Dag 
van het Kasteel wordt georganiseerd. Het thema van dit jaar ‘buitenlandse vondsten in 
eigen bodem’ past bij het jaarthema van de Dag van het Kasteel. Het wordt opnieuw een
geslaagde dag, waarop amateurarcheologen hun vondsten laten zien en enkele 
deskundigen de ouderdom en het belang van de vondsten beoordelen. Het is een echte 
ontmoetingsdag voor amateurarcheologen en speurders met de metaaldetector.

Net als andere jaren leidt meesterverteller Douwe Kootstra weer een groep 
belangstellenden langs de plekken in Feanwâlden die van belang zijn in het leven en 
werk van Theun de Vries. Het gaat hier om de Theun de Vrieskuier. Zo’n 24 mensen 
volgen Kootstra op 3 augustus vanaf de Theun de Vrieskeamer in de Schierstins door de
lommerrijke paden, die het dorp nog rijk is. 

De fietstocht op 10 augustus staat dit jaar in het teken van het 350e sterftejaar van 
Rembrandt van Rijn en de Gouden Eeuw waarin hij leefde. De route loopt langs de plek
waar de buitenplaats van zijn schoonvader Rombertus van Uylenburgh gelegen heeft, 
maar ook langs huizen en vaarwegen die in de Gouden Eeuw tot stand gekomen zijn. De
stad Dokkum is een belangrijke plek tijdens deze fietstocht. Helaas zijn er weinig 
deelnemers, waarschijnlijk vanwege het sombere weer.

Op de jaarlijkse Theun de Vriesboekendag halverwege augustus kunnen de bezoekers 
weer kiezen uit diverse onderdelen: de boekenmarkt buiten, accordeonmuziek, 
exposities, verhalen van Gerda van der Wijk en voor het eerst: een rondleiding over het 
kerkhof, waar veel familie van de schrijver Theun de Vries begraven ligt. 

De derde achtereenvolgende wandeltocht is deze keer geïntegreerd in het Brommels-
festijn. Dit project stelt het bramen plukken centraal met diverse activiteiten. De route 
leidt dan ook langs plekken waar de wandelaars de bramen zelf kunnen plukken. De 
mensen kunnen weer kiezen tussen een traject van 10 en 25 kilometer.

In totaal 57 mensen bezoeken de gratis Open Monumentendagen in het tweede 
weekend van september, 9 meer dan een jaar eerder en 46 meer dan in 2017. Voor 
geïnteresseerden met een smalle beurs dé kans om gratis een (rijks)monument van 
binnen te bewonderen. De bezoekersaantallen zijn ondergebracht bij de exposities.
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Voor de derde maal doet de Schierstins mee aan de landelijke Nacht van de Nacht eind 
oktober, om de aandacht te vestigen op de overmaat van kunstlicht in de nacht. Ook 
deze keer maakt een praam van camping De Zilveren Maan uit De Westereen, onderdeel
uit van de tocht.  Een medewerker van Staatsbosbeheer vertelt op de praam over de 
natuur in het duister, een ander leest een verhaal voor in de Schierstins. 

Na het succes van een jaar eerder organiseert De Schierstins voor de tweede keer op de 
laatste zondag van het jaar een Winterjûnenocht met muziek en verhalen. Professioneel
verteller Mindert Wijnstra en klarinetgroep Lucky Clarinets onder leiding van Luc 
Feikens zorgen voor een gezellige en druk bezette winternamiddag in de sfeervolle 
Schierstins-zaal. 

Hieronder vindt u de bezoekersaantallen van de andere culturele activiteiten, in tabel IV.

Tabel IV – Andere culturele activiteiten, datum, aantal bezoekers

Andere culturele activiteiten Datum Aantal bezoekers 
‘De tút fan Katryntsje’ – poppenspel van 
Otto van der Mieden, met muziek van het 
strijkkwartet van het Fries Kamerorkest

Presentatie ‘Fete, it nea fertelde ferhaal’, 
stripboek van Skelte Braaksma

19-01

08-02

27

          

           81 

Moanne fan it Fryske Boek: Willem 
Schoorstra met roman Rosmos en Jack 
Bottleneck met bluesmuziek

Dag van de Friese Amateurarcheologie

Theun de Vrieskuier o.l.v. Douwe Kootstra

Fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’

Theun de Vries-boekendag

Brommels-wandeltochten

Nacht van de Nacht 

Winterjûnenocht met verhalen Mindert 
Wijnstra en muziek Lucky Clarinets

08-03

08-06

03-08

10-08

17-08

24-08

26-10

29-12

           51

        

           56

           24

           23

         148

           49

           29

           88

Totaal          576
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Kindervoorstellingen en jeugd-educatie

Net als andere jaren organiseert De Schierstins weer een kindervoorstelling in de 

krokus- en in de herfstvakantie. In februari treedt poppentheater Anansi uit 

Lippenhuizen op met de voorstelling ‘Atuk, de jonge Eskimo’. Er is ook muziek bij, 

want naast poppenspeelster Gitta Lichthart komt ook Jan Ament mee. Hij maakt muziek

op zijn zelfgemaakte instrumenten, zoals cymbaal en melodieus slagwerk. De kinderen 

genieten, net als de pakes en beppes. De activiteit sluit aan bij het jaarlijkse project van 

‘Help pake en beppe de vakantie door’ van de Friese museumfederatie.

In oktober is het de beurt aan Baukje Fennema van Theaterbureau Ithaka uit 

Oostmahorn, die al jaren met (meespeel)voorstellingen in de zaal van de Schierstins 

komt. Deze keer neemt zij ‘Reis mee met PéPé’ mee voor 4- tot 8-jarigen. Opnieuw 

weet zij de jonge kinderen in haar spel op te nemen.

De educatiecommissie van De Schierstins voltooide in 2018 een programma voor groep 

5/6 van de basisscholen over de belegeringen van een stins, wapens in de middeleeuwen

en over de stinzenplantentuin. In 2019 gaat deze groep hier met succes mee van start. 

Maar liefst 15 schoolgroepen uit eigen dorp, Burgum, Kollumerzwaag, Metslawier en 

vooral uit Dokkum volgen dit programma ‘Ontdek de Schierstins met je klas’. Een 

enkele groep maakt gebruik van een andere vorm van educatie. De reacties van de 

scholen zijn heel positief.

Tabel V – Kindervoorstellingen en jeugdeducatie (scholen), datum, aantal bezoekers

Kindervoorstellingen/jeugdeducatie Datum Aantal bezoekers 

Atuk, de jonge Eskimo
door poppentheater Anansi 

Theatervoorstelling Reis mee me PéPé door 
theaterbureau Ithaka/Baukje Fennema

Schoolgroepen, totaal aantal bezoekers

19-02

22-10

jan.t/m okt.

  88

  61

459
   

Totaal           608
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Excursies/groepen
In totaal 35 groepen bezoeken in 2019 De Schierstins. Daarmee laten deze cijfers voor 
de derde achtereenvolgende keer een groei zien. Het aantal is twee meer dan het vorige 
recordjaar 2016 voor aantallen groepen. Het grootste aantal komt opnieuw op conto van 
scholen uit de Noordoost Fryslân, mede dankzij het educatieproject ‘Ontdek de 
Schierstins met je klas’.

Tabel VI – Datum, groepen, groepsgrootte

Datum       Omschrijving aantal pers.
  0
1   24-01 Groep 6/7 basisschool De Frissel, Feanwâlden              27

02   14-02 Basisschool De Pionier, Dokkum   26 
03   25-02 Groep 1 basisschool Theun de Vries, Feanwâlden        27
04              2          25-02 Groep 2 basisschool Theun de Vries, Feanwâlden   28
05       28-02       Groep 3/4 basisschool Theun de Vries, Feanwâlden   29

          06         01-03              Groep 6/7 basisschool Theun de Vries, Feanwâlden              31
          07         01-03              Groep 5/6 basisschool De Reinbôge, Dokkum 30     
          08            04-03              Groep 7/8 basisschool Theun de Vries, Feanwâlden              26
          09  14-03 Groep 5/6 basisschool De Reinbôge, Dokkum 32
          10 29-03 Groep 5/6 basisschool De Hoekstien, Dokkum              27
          11 04-04 Groep 5/6 basisschool De Rank, Metslawier 24
          12 06-04 Tuinclub Rotterdam 13 
          13 13-04 Pelgrims Raad van Kerken, Burgum 45
          14 19-04 Tehuis De Herbergier, Bartlehiem 10
          15 25-04 Schildersgroep Talma Hûs, Feanwâlden 13
          16 25-04 Groep 5 basisschool De Hoekstien, Dokkum 36
          17 08-05 Groep 5 basisschool De Stapstien, Kollumerzwaag 32
          18   23-05 Schoolklas basisschool De Stapstien, Kollumerzwaag 31
          19            24-05 Groep-Agricola, diverse woonplaatsen 14
          20 01-06 Familie Wiarda, Nederland, Duitsland enz. 31
          21 08-08 Groep fietsers, Spakenburg 06
          22 08-08 Vriendinnengroep, Damwâld 05
          23 22-08 Bestuur Freonen Readtsjerkje, Readtsjerk 07
          24 31-08 Landesverein, Oldenburg (Duitsland) 45
          25 01-09 Keunstkrite Twizel, Twijzel 08
          26 03-09 Ondernemersvereniging, Feanwâlden 16
          27   16-09 Groep rondom toeristische visie Noardeast Fryslân 12
          28 19-09 Excursie De Ervaring, Amsterdam e.o. 25
          29 22-09 Familie Van der Woude, Drachten 11
          30 29-09 Groep Douwe Kootstra, diverse woonplaatsen in Fryslân 14
          31 30-09 Excursie Asgard Reizen, ‘Adel in Fryslân’, diverse plaatsen 17
          32 08-10 Excursie Historizon, ‘Adel in Fryslân’, diverse plaatsen 

23
          33 12-10 Neven en nichten Miedema, Delfstrahuizen 30
          34 12-10 Familie Jullens, Gytsjerk 07
          35 14-10 Basisschool De Schakel, Dokkum 23

Totaal aantal: 781 personen

Opmerking bij tabel VI: Het aantal personen dat met een groep De Schierstins bezocht, bedroeg in 2018 en
2017 een stuk minder, namelijk respectievelijk 521 en 375 personen.
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Totaal aantal bezoekers
Tenslotte volgt een overzicht van de bezoekersaantallen over de afgelopen 24 jaar.

Tabel VI – Culturele activiteiten in de Schierstins en aantallen bezoekers van 1996 tot en met 2019

Culturele
activiteiten 

en aantal 
bezoekers    

Totalen

Jaar

Exposities 
 

Concerten
en muziek-
theater 

Lezingen, 
symposia

Andere
cult. act. 
(volwas-
senen)

Alleen tuin Kinder-
voorstel-
lingen 
en 
scholen

Totalen

1996   2354     474    139    2967
1997   2416     448    255     39    3158
1998   1578     623    200   133        141    2675
1999   1383     234    104    1721
2000   2376     625    277   142    3420
2001   2133     734    110    2977
2002   2846     421    130   136    3533
2003   3832     475    249     90    4646
2004   3193     617    280     13    4033

2005   2974     467    304   261    4006
2006   2638     578    216   112    3544
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

  3940
  2743
  4437
  3672
  3104
  2657
  4416

    456
    466
    641
    474
    711
    519
    351

   303
   288
   102
   219
   189
   280
   295

     66
   159
     95
     42

  190
  154
  285
  263
  240
  285
  280

   4889
   3651
   5465
   4694
   4403
   3836
   5384

2014
2015
2016
2017
2018
2019

  2006
  2440
  3550
  2657
  3381
  2319 

    570
    394
    517
    587 
    335
    311

   227
   178
   154
   201
     80
   282

     38
     00
     39
   409
   241
   576*  

 

     93*

  256
  145
  177
  227
  228
  608*

   3097
   3157
   4437
   4081
   4265
   4189

*Opmerking 1: Voor de verklaring van deze cijfers zie pagina 5 (Algemeen)
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Donateurs (freonen)
Het aantal donateurs/freonen van De Schierstins bedroeg op 31 december 2019 357, 
twee meer dan in 2018. Er kwamen 13 nieuwe donateurs bij. Bij de 11 opzeggingen 
ging het bij minimaal twee personen om een overlijden, en in andere gevallen ging het 
vooral om verhuizingen. Bij één persoon was er sprake van huwelijk met een andere 
donateur, waardoor één van beide donateurschappen werd opgezegd. 

Hieronder een overzicht van de aantallen donateurs sinds 1995:
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2019 357
2018      355
2017      352
2016 347
2015 342
2014 328
2013 329
2012 323
2011 327
2010 328
2009 313
2008 303
2007 294

2006 306
2005 278
2004 260
2003 245
2002 235
2001 233
2000 227
1999 195
1998 189
1997 177
1996 168
1995 144



Huwelijken
In  2019  werden  3  huwelijken  voltrokken,  2  minder  dan  in  2018.  Omdat  er  de
afgelopen jaren in het algemeen minder getrouwd wordt en mensen praktisch overal in
de gemeente officieel in het huwelijk kunnen treden, komt het aantal huwelijken in de
Schierstins niet meer boven de 5 uit.

Mensen kunnen wel het gehele jaar in het huwelijk treden in de Schierstins, als het
volume van de wisselexposities dat toelaat. In de zomer en de kerstvakantie worden
vaak  tentoonstellingen  gehouden  die  de  hele  zaal  vullen,  waardoor  dan  alleen
huwelijksvoltrekkingen met weinig gasten mogelijk zijn.

Overzicht huwelijken sinds 2000:
2019: 03
2018: 05
2017: 03
2016: 05
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

                                          16



Bestuurlijke zaken

Bestuur:

Het bestuur van Stichting De Schierstins bestaat uit de volgende personen:

Hanneke Scherjon, voorzitter 
Mieke Hiddema, secretaris
Gerk van der Veen, secretaris ad interim
Wybo de Vries, penningmeester 
Harry Postma, plaatsvervangend voorzitter
Jacob Bosma
Durk Overal

In verband met haar gezondheid heeft de secretaris in de tweede helft van 2019 tijdelijk haar
taken neergelegd. Zij blijft deel uitmaken van het bestuur. Het nieuwe bestuurslid Gerk van 
der Veen is bereid gevonden tijdelijk het secretariaat over te nemen.

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 saldi van de betaal- en 
spaarrekeningen. Voor de gemeente is een begroting voor 2020 opgesteld. 
Het bestuur van Stichting De Schierstins kon het gemeentebestuur van Dantumadiel in 2018 
nog overtuigen om de laatste van de drie structurele bezuinigingen op jaarlijkse subsidie aan
de Schierstins ongedaan te maken. Na het positieve bericht in 2018 over het vervallen van 
een korting op onze subsidie, worden wij in december 2019 opgeschrikt door een nieuwe 
bezuiniging van 5% of meer op de gemeentelijke subsidie voor de Schierstins!  

De programmacommissie , die regelmatig bijeen komt, wordt gevormd door Baukje 
Scheppink, Jacob Bosma, Durk Overal en Jaap van der Boon.

In de tuinwerkgroep hebben zitting: Gineke Brand (contact gemeente), Jeltje Brouwer 
(secretaris), Henny Olthof, Peter Tjaden (voorzitter) en Harm Woelinga,. 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 2019). Op verzoek en tijdens het museumweekend verzorgen zij
rondleidingen. Samen met het bestuur hebben zij plannen voorbereid voor een tuinterras. In 
2019 kunnen wij in samenwerking met de gemeente een nieuw terras realiseren, met twee 
tafeltjes en zes stoelen. 

De educatiecommissie van De Schierstins heeft een programma voor groep 5/6 van de 
basisscholen opgezet. (Zie verder pagina 10.)

De textielgroep van de Schierstins heeft de kerstversiering in de stalen boom in de foyer 
voor haar rekening genomen en bereidt zich voor op een nieuwe grote zomerexpositie in 
2022, over de insectenwereld.



Investeringen, direct voor de bezoekers
Voor 2020 zijn er plannen om de toiletten in de Schierstins, te renoveren. De toiletten zijn al
circa 35 jaar in gebruik en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.  Omdat het gebouw 
eigendom is van de gemeente, heeft het bestuur een bijdrage in de kosten gevraagd aan de 
Gemeente een bijdrage in de kosten gevraagd. 

TIP
De Schierstins is sinds 2016 Toeristisch Informatie Punt (TIP), een gevolg van de opheffing 
van de VVV’s in Noordoost Friesland, waaronder het VVV-kantoor op het station van 
Feanwâlden.

Personeel:
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 voor volwassenen en kinderen
 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
 de wekelijkse boekhouding
 het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk
 het bijwonen van bestuursvergaderingen.

Jellie Postma-van der Meulen verricht elke week drie uren schoonmaakwerk. 

Vrijwilligers:
In totaal zijn er circa 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 fiets- en wandeltocht
 kleine onderhouds- en technische werkzaamheden
 licht administratief werk
 het beheer van het freonen -/ donateurbestand

Eenmaal per jaar nodigt het bestuur de vrijwilligers uit voor een uitstapje of 
vrijwilligersavond. In het najaar van 2019 bezoeken de vrijwilligers Museum It 
Fiskershúske in Moddergat. Aansluitend staat in Het Garnalenfabriekje in hetzelfde dorp  
een warm buffet klaar. 



Overige zaken afgelopen jaar:
 Contacten met Museumfederatie Fryslân.
 Verhuur  van de Schierstins voor culturele activiteiten 
 Contacten met Markant Friesland (het samenwerkingsverband van de musea in 

Noordoost-Friesland).
 Contacten met de Ondernemersvereniging Feanwâlden e.o. – voorheen HAB – 

waarvan De Schierstins dit jaar lid is geworden.
 Bijwonen bijeenkomsten met een informatief karakter van Regio Marketing en 

Toerisme Noordoost Fryslân (RMT NOF), de vervanger van de VVV’s in deze 
regio. 

 Contacten met de donateurs. De Stichting ‘Freonen fan de Skierstins’ beheert de 
donateursgelden. De donateurs krijgen twee keer per jaar het culturele programma 
toegestuurd. Het bestuur van Stichting ‘Freonen fan de Skierstins’ bestaat uit:
  Hanneke Scherjon, voorzitter

   Jacob Bosma, secretaris
              Wybo de Vries, penningmeester.

Het afgelopen jaar werd afscheid genomen van Martina Tolsma als secretaris en Albert 
Wynia als penningmeester van de Stichting Freonen fan de Skierstins. Met dank voor hun 
inzet en bijdrage over de afgelopen periode.
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