
 

 

 

 

Jaarverslag 2016 

 

 

De stichting Staten en Stinzen heeft zich in het jaar 2016 beziggehouden met een groot aan-

tal onderwerpen. In dit jaarverslag nemen we de volgende onderwerpen op.  

1. Cursus Volksuniversiteit en Stins! 

2. Eysingahuis 

3. Bemiddeling Kippenburg 

4. Vooruitblik op Jaar van het Cultureel Erfgoed en Culturele Hoofdstad 2018 

5. Nieuwe website gelanceerd tijdens platformavond 

 

1. In het voorjaar hebben vier bestuursleden wederom een cursus over ons onderwerp ge-

leid als programma-onderdeel van de Volksuniversiteit. Voor de tweede keer konden wij 

de lessen ‘op locatie’ aanbieden en wij spreken onze dank uit aan Lauswolt, Poptaslot, 

Epemastate en Dekemastate voor de bereidwillige medewerking. De cursus is goed ont-

vangen, maar er is geen reden er een jaarlijkse traditie van te maken. Het komende jaar 

zijn wij opgenomen in een iets meer omvattend geheel onder auspiciën van de Hovo-Se-

niorenacademie. 

Dit jaar is ook grote voortgang geboekt met het lesprogramma Sânkastielen, dat werd 

omgedoopt tot Stins! Er is begonnen met de uitvoering, namelijk in de vorm van een pi-

lot-project. Het geheel is nu een project van Staten en Stinzen, Museumfederatie Fryslân, 

Landschapsbeheer Friesland, Keunstwurk en het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. 

 

2. De restauratie van het Huis Van Eysinga is in zoverre klaar, dat de appartementen te 

huur worden aangeboden. Wij denken dat het Fries Museum na het vertrek van Saskia 

Bak een tijdlang niet bezig is geweest met dit onderwerp, maar we weten dat het nu 

weer wel duidelijk op de agenda staat.  

Onze stichting heeft diverse keren overlegd met het Fries Museum, de laatste keer met 

de huidige directeur. Ook met de directie van de vereniging Hendrick de Keyser is ver-

schillende keren gesproken. Het is ons duidelijk geworden dat het Eysingahuis voor  HdK 

niet zomaar één pand uit vele is. Van de vierhonderd panden die zij in bezit hebben, zijn 



er zo’n dertig gekozen voor een verhaal over bouwen in Nederland en daarvan is het Ey-

singahuis er één. Behalve de bouwstijlen van het huis is er nog een punt van groot be-

lang: hier kan, mede door ontdekkingen tijdens de restauratie, getoond worden hoe het 

personeel zich min of meer ongezien door het huis bewoog.  

Onze rol blijft bestaan: een rol in de organisatie van de openstelling en de rondleidingen. 

Wij zijn tot de bevinding gekomen dat het op diverse manieren nuttig kan zijn hiervoor 

samen te werken met het Historisch Centrum Leeuwarden. Wij verwachten dat we t.z.t. 

in staat zullen zijn vanuit het Huis Van Eysinga een doorkijkje te bieden op de woonhui-

zen van de pommeranten in het algemeen, en dus op de states in de rest van de provin-

cie.  

 

3. Het behoort tot de doelstelling van de stichting een klimaat na te streven waarin het be-

houd van erfgoed vanzelfsprekend is. Rondom het huis Kippenburg vinden ontwikkelin-

gen plaats die het Kippenburg-complex schade zouden kunnen berokkenen, maar die 

ook tot een verfraaiing van het geheel zouden kunnen leiden. De stichting heeft om die 

reden de rol van gesprekspartner aanvaard tussen diverse partijen die betrokken zijn bij 

de herbestemming van een terrein in de onmiddellijke nabijheid van het huis. Er zijn 

goede vorderingen geboekt en er bestaat goede hoop op een positieve afloop. Hiervoor 

spant de stichting zich in, onder meer door op zoek te gaan naar de financiële dekking 

van een ‘overtuin-plan’. 

 

4. De stichting heeft in april het idee gelanceerd het jaar 2018 in te delen in een aantal peri-

oden en in elke periode een bepaalde state via onze website en langs andere wegen in 

de spotlights te plaatsen. Op onze brief hebben twaalf states positief gereageerd en wij 

hebben daarom besloten verder te gaan met het idee.  

Wij hebben zelf een provisorische indeling van het jaar gemaakt en we weten ook dat we 

een state met veel stinzenflora niet speciaal in het zonnetje moeten zetten in de herfst. 

Veel verder is de stichting niet willen gaan, omdat er een poging wordt gedaan dit plan 

als opdracht te verstrekken aan een gevorderde student Leisure Management van de 

Stenden Hogeschool. Daar is een vacaturetekst gedeponeerd.  

 

5. Het ontwerp van de website www.statenstinzen.nl was na tien jaar gedateerd, het aan-

brengen van wijzigingen ging niet meer zonder problemen. De stichting heeft besloten 

de makers van de eerste website te vragen een nieuwe website te bouwen. Aan de ver-

nieuwing is geruime tijd gewerkt, ook vanuit het Steunpunt Monumentenzorg. Tijdens de 

platformavond kon het resultaat den volke getoond worden. Aan de website wordt een 

functie toegevoegd zodat er ook nieuwbrieven kunnen worden verzonden. In het ver-

slagjaar zijn nog drie papieren nieuwsbrieven samengesteld, die met hulp van de pen-

ningmeester als vormgever zijn uitgebracht. De papieren nieuwsbrief is echter inmiddels 

minder effectief, zodat tot omschakeling naar een digitale vorm is besloten. 

 

Het bestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven, met dien verstande dat Jan Willem Zwart is be-

noemd tot vicevoorzitter.  

http://www.statenstinzen.nl/

