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Voorwoord

Nogmaals een coronajaar met alle vervelende gevolgen voor iedereen maar ook voor de 
Schierstins. Gelukkig zijn inmiddels de mensen die dit willen gevaccineerd en hebben we te 
maken met een minder ziek makende virusvariant.

Zoals verderop in dit jaarverslag te lezen moesten we bijna een half jaar sluiten. Bij de 
programma-onderdelen die niet afgezegd zijn vielen de bezoekersaantallen tegen. We kunnen 
speculeren over de redenen, zeg maar, de loop is er uit. 

Wat niet in het jaarverslag genoemd is, is dat Jaap van der Boon in 2021 25 jaar bij De 
Schierstins in dienst was. We konden als bestuur maar heel beperkt stilstaan bij dit jubileum. We 
bedanken Jaap hier voor zijn inzet in de afgelopen 25 jaar.

Natuurlijk speken wij een dankwoord uit voor iedereen die zich belangeloos heeft ingezet voor 
De Schierstins. We noemen de vrijwilligers, de tuincommissie, de programmacommissie, 
textielcommissie en educatiecommissie. We bedanken iedereen die onze 700 jaar oude 
Schierstins een goed hart toe draagt en zich inzet voor de activiteiten van De Schierstins.

Op het programma blijft staan het energie-technisch duurzamer maken van het gebouw. Want 
hoge energiekosten drukken zwaar op onze financiën.

De gemeente als eigenaar van het gebouw moet hierin het voortouw nemen. We bedanken de 
gemeente  als belangrijkste subsidiegever en zouden het jammer vinden dat de gemeentelijke 
subsidie omhoog moet vanwege onze hoge verwarmingskosten. We zouden de subsidie liever 
gebruiken voor ons culturele programma en ander zaken.

Het komende jaar zullen we ons uiterste best moeten doen om te zorgen voor een stijgende lijn.
De bezoekersaantallen kunnen weer omhoog nu de coronamaatregelen verdwenen zijn.

Namens het bestuur van Stichting De Schierstins, 
Harry Postma, voorzitter 
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Cultureel programma en bezoekersaantallen

Algemeen
Vanwege de coronamaatregelen in 2021 is de Schierstins bijna een half jaar dicht: de 
eerste vijf maanden en nog twee weken in december. Opnieuw moeten exposities, 
concerten en lezingen uit- of afgesteld worden. 

Na de zomer gebruikt de Schierstins een QR-scan van de overheid om - net als andere 
publieke instellingen en bedrijven – te controleren of bezoekers tegen corona ingeënt 
zijn, een recente test hebben gehad of kort geleden het virus hebben opgelopen. Het is 
even wennen, maar het blijkt goed te werken en weigeraars melden zich niet of 
nauwelijks aan de balie. 

Door de langdurige sluiting komen er over het gehele jaar nog minder bezoekers dan het
eerste coronajaar 2020. Mensen zijn ook voorzichtiger om te komen als de culturele 
instellingen wel open zijn. De besmettingsangst heerst vooral bij ouderen, een voorname
leeftijdscategorie in het bezoekerspubliek van de Schierstins.

Wat nog beter loopt dan in het eerste coronajaar is het bezoek aan de bloeiende 
stinzenplanten in de tuin en rondom het parkeerterrein van de Schierstins: 234 bezoekers
tegenover 126 in 2020. Voor het bewonderen van de stinzenplanten vraagt De 
Schierstins overigens geen entreegeld.

Wisselexposities
Door de bijna een half jaar durende lockdown zijn er uiteraard minder wisselexposities 
in 2021. Toch kunnen bezoekers nog genieten van veel moois, van kunst uit het dorp tot 
internationale kunst van de textielgroep Quilt Art. Maar de meeste bezoekers komen af 
op de tentoonstelling ‘Lân en Tiid’ met schilderijen van Doet Boersma en foto’s van 
Janna van der Meer.
Verlaat, maar nog steeds actueel op dat moment is de expositie ‘Uit het Dorp’ in juni: 
schilderijen en andere kunstwerken van kunstenaars uit het dorp. De deelnemers worden
aangespoord om met het thema ‘corona’ aan de slag te gaan. Johannes Sietsma leeft zich
helemaal uit in driedimensionaal werk, met onder andere een juk met aan beide zijden 
een lengte van 1,5 meter en bokshandschoenen, om anderen op afstand te houden, de 
afstand die de overheid oplegt om besmettingen tegen te gaan. Jannie ter Linde maakt 
heel invoelbare uitbeeldingen van mensen die lijden aan het wereldwijde virus en Mettje
Visser legt met haar hele voorraad scrabble-letters een tableau van woorden die met 
corona te maken hebben.
De wisselexpositie trekt geen drommen mensen; kennelijk willen mensen niet even de 
deur uit om weer met het coronavirus te worden geconfronteerd.
In de zomer toont Janine van Zeeland uit Kollumerpomp haar schilderijen van dieren uit
het veld. Eppie Dam is zo onder de indruk van haar werk, dat hij er gedichten bij maakt. 
Een mooi combinatie van woord en beeld in de Schierstins.
Doet Boersma laat in de nazomer en vroege herfst weer fraai werk zien van bloemen en 
andere planten, zwierig en groots geschilderd. De foto’s van Janna van der Meer passen 
daar uitstekend bij. Deze wisselexpositie krijgt de titel ‘Lân en Tiid’.

Zo nu en dan komt de internationale textielkunstgroep Quilt Art met een expositie op 
bezoek in de Schierstins. Deze keer is het thema ‘Traces’ (=sporen). Ook de uit 
Noordoost Friesland afkomstige Dirkje van der Horst-Beetsma is weer van de partij. Zij 
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beeldt aan de hand van een oude foto en briefkaarten een familieverhaal uit, met onder 
anderen een meisje dat de tien jaar niet haalde door een ernstige ziekte.

In de Kerstvakantie is het de bedoeling om de bijzondere verzameling oud speelgoed 
van Herman Verduijn uit Oentsjerk te laten zien. Zo kunnen ouderen het verleden 
proeven en de jeugd kennis maken met speelgoed uit andere tijden. Hoogtepunt is het op
de rode knop drukken, waarmee twee treinen op de modelspoorbaan in werking worden 
gezet. Hoewel vader en zoon Verduijn een volle week aan de slag zijn om de 
expositieruimte in te richten, mag de collectie slechts één dag getoond worden. Er wordt
die dag een nieuwe lockdown afgekondigd, meteen voor de volgende dag.

De bezoekersaantallen vindt u in tabel I.

Tabel  I  –  De  exposities,  de  expositieperiode  en  het  aantal  bezoekers  per  expositie.

Wisselexpositie Periode Aantal bezoekers

Tot 04/06 lockdown wegens coronapandemie

Uit het Dorp, kunstexpositie met deelthema Corona

Een dier is ook maar een mens, schilderijen van Janine van 
Zeeland en bijpassende gedichten van Eppie Dam

Lân en Tiid, schilderijen Doet Boersma 
en foto’s Janna van der Meer

Traces (Sporen), textielkunst van internationale 
textielkunstgroep Quilt Art 

Kinderdroom, speelgoedverzameling Herman Verduijn, 
met o.a. rijdende modeltreintjes

vanaf 19/12 lockdown wegens coronapandemie

05/06  t/m 
27/06

  03/07 t/m
  15/08

  21/08 t/m
17/10            

  23/10 t/m 
  12/12

  18/12 t/m
  18/12

          

           115

            335

            422

            166
            

             21

Totaal:               1059

Opmerking bij tabel I: 

Concerten en muziektheater
De grootste tegenvaller qua activiteiten in de Schierstins zijn in 2021 de concerten en 
andere muziekvoorstellingen. Er kunnen heel weinig van deze evenementen doorgaan 
en bovendien lukt het niet om een behoorlijk bezoekersaantal in het najaar te realiseren. 
Mogelijk is het (vaste) publiek van de muzikale activiteiten huiverig om vanwege 
besmettingsgevaar naar de Schierstins te komen. Het ligt zeker niet aan de kwaliteit van 
de muziek en voorstellingen.

Wat wel succesvol is, is het tuinconcert van Marjolein Meijers in juni. De Schierstins is 
nog maar een korte tijd open en mensen kunnen opeens weer een concert bijwonen. En 
dat ook nog in de buitenlucht, waarbij eventueel besmettingsgevaar kleiner is. 
Mede dankzij het mooie weer en de aansprekende muziek komen 50 mensen op het 
concert af. De ervaren zangeres en muzikant brengt met de broers Walter en Onno 
Kuipers prachtige folk- en wereldmuziek, met een keur aan instrumenten. Tegen het 
decor van de middeleeuwse toren een bijzonder concert.
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In september gaat het winterseizoen van start met het Mellow Swing Jazz Trio uit 
Twente. De mooi gezongen chansons van zangeres Inge Alberts en de gedreven 
gespeelde muziek van het trio maken het concert tot een feestelijke avond. Vooral de 
contrabassist speelde de sterren van de hemel.

Na enig uitstel kan zanger, instrumentalist en schrijver Bennie Huisman eindelijk ook 
het podium van de Schierstins staan. Hij brengt in oktober zijn voorstelling Thús, een 
terugblik op het leven, vol heimwee en fijnzinnige humor.

Regelmatig contracteert De Schierstins een trio of duo van het Noord-Nederlands 
Orkest. In november is het de beurt aan het Ivoriana Trio met de musici Hanka Clout 
(klarinet), Marijke Zijlstra (fagot) en pianist Martijn Willers. Vol passie, professioneel 
en soepel spelen zij werken van onder anderen Rossini, Donizetti en Glinka.

In december staat de Franse chansonnier Edouard op het programma, maar met een 
dreigende lockdown, weinig aanmeldingen en privé-omstandigheden, wordt dit concert 
geschrapt.

De bezoekersaantallen vindt u in tabel II:

Tabel II – Concerten, datum optreden en aantal bezoekers 

Concert/Muziektheater Datum Aantal bezoekers 
Tuinconcert Marjolein Meijers

Concert Mellow Swing Jazz-trio

Voorstelling Thús van Bennie Huisman

Concert Ivoriana Trio (Noord-Ned. Orkest)

13-06

25-09

09-10

14-11

50

22

17

27

     totaal:    116

In 2021 zijn ruim 150 minder bezoekers bij de concerten dan in 2020 (in totaal 268 bezoekers in 2020),
bij twee minder optredens (4 tegen 6 concerten/muziektheatervoorstellingen).

Lezingen en symposium
In 2021 vinden er drie lezingen en aanverwante activiteiten plaats, één meer dan het 
eerste coronajaar 2020. 

Het Theun de Vries Genootschap waagt het weer een lezing op de 1e vrijdag van oktober
te houden. De letterkundige en schrijfster Alpita de Jong vertelt over haar ontmoetingen 
met de toen hoogbejaarde Theun de Vries. Wat haar opviel was de nog steeds niet 
geslonken verbeeldingskracht van de in Feanwâlden geboren schrijver.

De Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) organiseert begin november een 
literair-muzikale avond met de Friestalige schrijver Sjoerd Bottema en troubadour Jaap 
Louwes. Een ‘noflike jûn’ wordt het, met verhalen over foute sprookjesachtige figuren 
en liedjes over het dagelijkse leven, met ook zijn noodlottige dingen.

Wereldreizigster en schrijfster Marica van der Meer uit Workum staat eind november 
met een groot scherm en veel mooie plaatjes op het podium. Zij vertelt over haar reis 
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door de Cariben en de Verenigde Staten, tot de corona een eind aan haar tour maakt. Het
levert een boeiend verhaal op, waar een goed gevulde zaal naar luistert.

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

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

Lezing Datum Aantal
bezoekers 

Wat een verbeelding!, Theun de Vrieslezing, door Alpita de Jong

Grize oer de Grouwe, AFUK-avond met schrijver Sjoerd Bottema en
troubadour Jaap Louwes.

Dwaalspoor, lezing over Amerikareis Marica van der Meer

02-10

04-11

12-11

  22

  13

             49

               totaal    84

Opmerking bij tabel III: ter vergelijking het jaar 2020, toen 54 mensen op in totaal 2 lezingen afkwamen. 
In het ‘normale’ jaar 2019 kwamen er in totaal 282 mensen op lezingen af, het grootste aantal sinds 2013.

Andere culturele activiteiten
Ondanks de lockdown het eerste halfjaar kunnen er toch nog aardig wat andere culturele
activiteiten exposities, concerten en lezingen doorgaan. Wel moeten voor de tweede 
achtereenvolgende keer de Dag van de Friese Amateurarcheologie en het 
Museumweekend geschrapt worden. 

De Schierstins zet in het voorjaar in op wandel- en fietstochten vanaf de Schierstins. 
De cultureel medewerker ontwikkelt drie routes: over de historie van Feanwâlden en 
buurtschap De Hoek, over de Tweede Wereldoorlog in het dorp en over artiesten die in 
het dorp wonen of gewoond hebben. Vanwege de corona-voorschriften kunnen 
belangstellenden de routebeschrijvingen uit de brievenbus halen en de kosten betalen via
de bank. Er blijkt behoorlijk wat interesse te zijn, ook uit de regio. Er worden tussen de 
50 en 80 routebeschrijvingen meegenomen.

Net als andere jaren is er in augustus ook weer een eendaagse fietstocht, deze keer met 
het provinciale thema Ode aan het Landschap. De deelnemers fietsen door het 
boomwallengebied en de Mieden in de noordelijke Friese Wouden, over de eslandschap 
van Jistrum en krijgen bij Gerkesklooster het weidse uitzicht over de klei te zien. De 65 
fietsers zijn vol lof over de route.

Ook de wandeltochten vanaf de Schierstins in het kader van het jaarlijkse Brommels-
festijn kunnen doorgaan. Een lid van de programmacommissie heeft weer een mooie 
route uitgestippeld, die eind augustus bij mooi en wat winderig wandelweer gevolgd kan
worden. De route gaat richting het noorden en onderweg kunnen de deelnemers 
brommels ofwel bramen plukken. Het blijkt dat het bramen plukken wat lastig is bij 
deze activiteit. Een dikke veertig deelnemers lopen het 10 of 20 kilometer lange traject.

Een week eerder is de eveneens jaarlijkse Theun de Vriesboekendag. Met prachtig 
weer en een keur aan activiteiten komen er meer dan 100 mensen naar dit evenement. 
Douwe Kootstra is sterk op dreef met zijn verhalen in de tuin, afgewisseld door muziek 
van het klarinetensemble Lucky Clarinets onder leiding van Luc Feikens. Binnen vertelt 
Gerda van der Wijk vol vuur Friese verhalen en in een tent op het parkeerterrein taxeren 
deskundigen Luutzen Haak en architect Evert Kramer ‘kunst en kitsch’. Uiteraard is er 
nog de boekenmarkt, waarvan de verkopers naderhand tevreden terugblikken.
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Tijdens het Open Monumentenweekend begin september, waarbij bezoekers de 
Schierstins gratis kunnen bezoeken, komen precies 80 mensen op dit weekend af; de 
aantallen zijn meegeteld bij de exposities.

De Nacht van de Nacht op de laatste zaterdag van oktober kan dit jaar wel doorgaan. 
Dertig mensen lopen een route langs de oost- en zuid-zijde van het dorp. Hoogtepunt is 
het verblijf in de bijzonder vogelkijkhut aan de Kûkhernsterwei, niet op hoogte, maar 
half in de grond. Bestuurslid Gerk van der Veen vertelt boeiend over wonderdokter 
Grutte Wopke en het buurtschap Kûkherne.

Op de volgende pagina 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 
Ode aan het landschap, fietstocht 40 km. 

Theun de Vries-boekendag

Brommels-wandeltochten 10 en 20 km.

Nacht van de Nacht

14-08

21-08

28-08 

30-10

           65

         105

           41

           30

 Totaal          241

Opmerking bij tabel IV: in het 2020 kwamen in totaal 76 mensen op de toen twee overgebleven ‘andere 

culturele activiteiten’ af. In 2019 waren het 576 nog op tien activiteiten.

Kindervoorstellingen en jeugdeducatie
Als gevolg van de coronamaatregelen kan de Schierstins deze keer alleen een speciale 
kinderactiviteit in de herfstvakantie organiseren. In oktober treedt Poppentheater 
Peterselie op met de voorstelling Alle Eendjes. Voor peuters en kleuters met ouders en 
pakes/beppes speelt Marjan Peters een interactieve voorstelling met een 
eendenkuikentje. Het beestje komt uit een ei en leert de sloot ontdekken. Maar het wordt
een beetje te spannend voor hem als er een reiger over komt vliegen. Gelukkig is zijn 
mama in de buurt. 

Net als in 2020 komen er slechts een paar scholen naar de Schierstins. Dat is enerzijds 
het gevolg van de lange lockdowns en anderzijds doordat de scholen heel druk zijn met 
het omgaan met coronamaatregelen op de scholen zelf. Opnieuw een teleurstelling voor 
de Schierstins en onze enthousiaste educatiecommissie. De commissie is druk bezig met
nieuwe plannen en ontwikkelt een professionele historische wandelroute voor de 
kinderen, met hulp van een app.
(voor tabel zie volgende pagina).
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Tabel V – Kindervoorstellingen en jeugdeducatie (scholen), datum, aantal bezoekers

Kindervoorstellingen/jeugdeducatie Datum Aantal bezoekers 

Alle Eendjes, poppenspel voor 2-6 jaar
door poppentheater Peterselie 

Schoolgroepen, totaal aantal bezoekers

21-10

31-05  en
16-11

  41

  36 

                           Totaal                        77

Excursies/groepen
Evenals in 2020 komen er in het tweede coronajaar in totaal zeven groepen naar De 
Schierstins, met in totaal 120 personen. Het zal duidelijk zijn dat het aantal groepen ver 
beneden de aantallen van het pre-coronatijdperk ligt. In 2019, trouwens een topjaar, 
bezochten 35 groepen en totaal 781 bezoekers ons gebouw. 

Tabel VI – Datum, groepen, groepsgrootte
Datum   Omschrijving aantal pers.

01   31-05 Theun de Vriesskoalle, basisonderwijs, Feanwâlden              27
          02           03-07              Skriuwersbûn doet Theun de Vrieskuier, Fryslân              11
          03           20-08 Asgard Reizen, Groningen, enz. 18
          04           29-09 Asgard Reizen, Groningen, enz.              17

05           14-10 Ex-collega’s verzorgingstehuis Berlikum 07
06           28-10 Vrouwen van Nu, Gytsjerk/Oentsjerk 17 
07           16-11 Openbare basisschool Sinnehonk, Aldtsjerk 09

Totaal aantal: 106 personen 
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Totaal aantal bezoekers
Tenslotte volgt een overzicht van de bezoekersaantallen over de afgelopen 25 jaar.

Tabel VI – Culturele activiteiten in de Schierstins en aantallen bezoekers van 1996 tot en met 2020

Culturele
activiteiten 

en aantal 
bezoekers    

Totalen

Jaar

Exposities 
 

Concerten
en muziek-
theater 

Lezingen, 
symposia

Andere
cult. act. 
(volwas-
senen)

Alleen tuin
(stinzen-
planten in 
bloei)

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
     24

  190
  154
  285
  263
  240
  285
  280

   4889
   3651
   5465
   4694
   4403
   3836
   5384

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

  2006
  2440
  3550
  2657
  3381
  2319  
  1339
  1059

    570
    394
    517
    587 
    335
    311
    268
    116

   227
   178
   154
   201
     80
   282
     54
     84

     38
     00
     39
   409
   241
   576* 
     76
   241    

 

       93*
     126
     234

  256
  145
  177
  227
  228
  608*
  186
    77

   3097
   3157
   4437
   4081
   4265
   4189
   2049
   1811

*Opmerking 1: Sinds 2019 worden de mensen die alleen de tuin bezoeken, apart geteld. Bovendien 
worden schoolgroepen in de Schierstins vanaf dat jaar niet meer meegerekend bij de exposities, maar bij 
de kinderactiviteiten. Alle andere bezoekers van culturele activiteiten die niet onder lezingen, concerten 
en exposities vallen, worden onder de afdeling ‘andere culturele activiteiten’ voor volwassenen gerekend.
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Donateurs (freonen)
Het aantal donateurs/freonen van De Schierstins bedraagt op 31 december 2021 351, 
twee minder dan in 2020. De twee zgn. coronajaren laten beide een daling zien van het 
aantal donateurs of freonen. Dat zal het gevolg zijn van de gedwongen sluiting als 
gevolg van de coronamaatregelen, voor een bijna een half jaar in 2021 en voor zo’n drie
maanden in 2020 en daarnaast nog veel beperkingen. Er komen 5 nieuwe donateurs bij. 
Bij de 7 opzeggingen gaat het bij minimaal twee personen om een verhuizing, en bij 
geen enkele om een overlijden voor zover bekend.

Hieronder een overzicht van de aantallen donateurs sinds 1995:

2021 351
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2020 353
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
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Huwelijken
In 2021 worden 2 huwelijken voltrokken, de helft van het aantal in 2020. Het is 
mogelijk dat de corona-maatregelen invloed hebben gehad, maar ook voor de Covid-
pandemie gaven al weinig mensen elkaar het ‘ja-woord’ in de Schierstins.

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:
2021 02
2020 04
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



Bestuurlijke zaken
Bestuur:
Het bestuur van Stichting De Schierstins bestaat uit de volgende personen:
Harry Postma, voorzitter 
Gerk van der Veen, secretaris 
Wybo de Vries, penningmeester 
Durk Overal, plaatsvervangend voorzitter
Mieke Hiddema 
Jacob Bosma
Maarten Bark

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 2022 opgesteld. 
In de coronajaren 2020 en 2021 zet de penningmeester zich ook in voor mogelijkheden om de
tegenvallende opbrengsten financieel te compenseren. Dankzij verschillende 
overheidsregelingen kunnen de tegenvallers voor een overigens beperkt deel worden 
opgevangen.

De programmacommissie wordt gevormd door Baukje Scheppink, Jacob Bosma, Durk Overal
en Jaap van der Boon. Zij stellen tweemaal per jaar het cultureel programma samen van de 
stichting. 

In de tuinwerkgroep hebben vijf mensen zitting, met Peter Tjaden als voorzitter. 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. Op verzoek en tijdens het museumweekend verzorgen zij rondleidingen. In het 
najaar planten zij – naar een initiatief van Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip – met de 
schoolkinderen uit het dorp meer dan 10.000 sneeuwklokjes, bonte krokussen en wilde 
hyacinten in de grond tussen het nieuwe Spoarpark en de Schierstins, de bakermat van de 
term stinzenplant.

De educatiecommissie van De Schierstins heeft een programma voor groep 5/6 van de 
basisscholen opgezet. Net als in 2020 komen er slechts een paar scholen naar de Schierstins. 
Dat is enerzijds het gevolg van de lange lockdowns en anderzijds doordat de scholen heel 
druk zijn met het omgaan met coronamaatregelen op de scholen zelf. Opnieuw een 
teleurstelling voor de Schierstins en onze enthousiaste educatiecommissie. De commissie is 
druk bezig met nieuwe plannen om meer leeftijdsgroepen te kunnen bedienen en ontwikkelt 
binnen de izi.TRAVEL-app een drietalige audiotour rondom de 19e-eeuwse geschiedenis van 
Feanwâlden.

De textielgroep van de Schierstins bereidt zich voor op een nieuwe grote zomerexpositie in 
2022, over vooral de insectenwereld. Door de corona-maatregelen kunnen zij nauwelijks bij 
elkaar komen, maar onderhouden via de sociale media wel intensief contact met elkaar.

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.
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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 werkt tevens 
op andere tijden, als er concerten en dergelijke zijn.

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.

In januari staat het bestuur tijdens een speciale bijeenkomst met een gebakje stil bij het 25 jaar
in dienst zijn bij de Schierstins van Jaap van der Boon.

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

Vrijwilligers:
De vrijwilligers van de Schierstins kunnen ook dit jaar veel minder ingezet worden dan zij en 
het bestuur zouden willen. De stichting moet het gebouw verschillende maanden dicht 
houden. Bovendien is het enkele maanden waarin de Schierstins wel open mag zijn, verboden 
om consumpties te verstrekken. 

Gelukkig kan de tuincommissie al het buitenwerk nog gewoon uitvoeren en zijn er enkele 
vrijwilligers in de weer met het uitstippelen van een fiets- en wandelroute. Ook zijn er nog 
voldoende maanden dat vrijwilligers zich kunnen inzetten als baliemedewerker en gastvrouw 
of -heer of podiumwerkzaamheden kunnen verrichten. Datzelfde geldt voor de vrijwilligster 
die het freonenbestand bijhoudt en de vrijwilligers die onderhouds- en technisch werk doen.

In totaal zijn er circa 50 vrijwilligers werkzaam voor de Schierstins (inclusief bestuur).
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
• het uitstippelen van een route voor de jaarlijkse fiets- en wandeltocht
• kleine onderhouds- en technische werkzaamheden
• licht administratief werk
• het beheer van het freonen-/ donateursbestand
Een bestuurslid coördineert het maandelijks rooster van activiteiten waarbij vrijwilligers 
ingezet worden.

Eenmaal per jaar nodigt het bestuur de vrijwilligers uit voor een uitstapje of 
vrijwilligersavond. In 2021 is dat in november gepland, maar de besmettingscijfers lopen in 
deze maand zo op, dat het bestuur er vanaf ziet. In december ontvangen alle vrijwilligers een 
boekje over de staten en stinzen in Fryslân en een banketstaaf.

1



Overige zaken afgelopen jaar:
• Contacten met Museumfederatie Fryslân. Het bestuur besluit in de nazomer tot 
aanvraag van het lidmaatschap van de Museumfederatie, na een eerder gesprek tussen een 
deel van het bestuur en federatie-directeur Mirjam Pragt. Met het lidmaatschap kan De 
Schierstins toewerken naar een toekomst als geregistreerd museum. Dat is een intensief en 
lang traject, maar hierdoor kan de Schierstins zich in de toekomst wel aansluiten bij de 
Museumjaarkaart en gemakkelijker voorwerpen van andere musea lenen. Bovendien geeft het
ons cultureel en historisch centrum een hogere status, wat ook weer andere deuren opent, 
zoals bij fondsen.
• Bestuursleden Maarten Bark en Jacob Bosma zijn bereid zich in te zetten voor de 
museumregistratie als de Schierstins lid is geworden. Zij nemen tevens het voortouw voor een
nieuw beleidsplan en het traject daar naar toe wordt positief door het bestuur ontvangen.
• Beeldend kunstenaar Reinder Homan biedt aan een aantal etsen te maken van de 
Schierstins en omringende tuin met bloeiende stinzenplanten. Het bestuur gaat actie voeren 
om donateurs warm te maken voor een ets, zodat er voldoende bestellingen zijn om het maken
van de ets te financieren.
• Verhuur van de Schierstins voor culturele en andere activiteiten 
• Contacten met Markant Friesland (het samenwerkingsverband van de musea in 
Noordoost-Friesland).
• Contacten met de Ondernemersvereniging Feanwâlden e.o. – voorheen HAB – dit jaar 
digitaal
• Contacten, ook digitaal, van Regio Marketing en Toerisme Noordoost Fryslân (RMT 
NOF), de vervanger van de VVV’s in deze regio. 
• Overleg met de initiatiefnemers van de historische ‘fyts- en kuierrûte Ald 
Feanwâlden’. Gerk van der Veen en Klaes Wielinga hebben een plan ontwikkeld om een 
route door dorp te maken langs historische gebouwen. Voor een 40-tal panden komt een 
bordje te staan met een foto van het pand in vroegere tijden en een korte tekst. Op enkele 
plaatsen waar vroeger een heel markant gebouw stond, wordt een groot verzamelbord 
geplaatst, is de bedoeling. Stichting Freonen fan De Skierstins neemt hiervoor de 
eindverantwoordelijkheid en bij de gemeente en andere instanties wordt om financiële steun 
gevraagd. De financiering blijkt eind 2021 rond te zijn.
• Contacten met de organisatie ‘Vier het Leven’. Deze organisatie stelt mensen met 
beperkingen in staat om culturele bijeenkomsten of plekken te bezoeken, samen met 
vrijwilligers. Ook activiteiten van De Schierstins komen voortaan in hun programmaboekjes 
te staan. Begeleiders hoeven in de Schierstins geen entree te betalen.
• Contacten met de Stichting Staten en Stinzen. In 2020 kon geen jaarlijkse 
platformavond worden georganiseerd in verband met de corona-maatregelen, maar wel in 
oktober 2021. Professor dr. Hanneke Ronnes spreekt er onder andere over tuinpaviljoens.
• 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:
Harry Postma, voorzitter
Jacob Bosma, secretaris
Wybo de Vries, penningmeester.
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