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Het jaar 2017 stond voor onze stichting voor een niet onbelangrijk deel in het teken van de 
voorbereidingen voor het jaar LF2018, Leeuwarden – Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. 
De laatste hand werd gelegd aan het overzichtsboek, aan een folder met grote oplage, aan de 
aanpassing van de website en niet in de laatste plaats aan het aantrekken van assistentie bij de 
voorbereiding en uitvoering van onze plannen. 

 

Bestuurszaken 

De samenstelling van het bestuur heeft in 2017 een wijziging ondergaan: Paul van Gessel verliet 

de stichting en zijn plaats werd ingenomen door Jan Coehoorn uit Beetsterzwaag. De overige 

leden waren ook dit jaar: Bearn Bilker (voorzitter),  Franke Doting, Tjalling van Eysinga, Jacomine 

Hoogendam, Klaas Lourens (penningmeester), Peter Nieuwenhuijsen (secretaris), Rita Radetzky 

en Jan Willem Zwart (vice-voorzitter). Het bestuur heeft zeven maal vergaderd; daarnaast vond 

eenmaal een DB-vergadering plaats en was er uiteraard de jaarlijkse platformavond. Een van 

de bestuursvergaderingen is gehouden in de Camstrastate te Firdgum. 

 

Gebouwzaken 

In het verslagjaar gingen enkele gebouwen over in andere handen. De stichting heeft hier geen 

bemoeienis mee gehad. Wel hebben wij ons ingespannen voor het belang van Kippenburg, 

waar  - wederom -  een kwestie speelt omtrent de directe omgeving van het huis. Ook over het 

Eysingahuis hebben wij een paar maal overleg gepleegd. Tot dusverre vallen op dit terrein ech-

ter geen successen te melden, al wordt de heropening van het laatstgenoemde huis wel ver-

wacht in september 2018. 

 

Activiteiten 

In 2017 verschenen de Nieuwsbrieven van de stichting voor het eerst digitaal. Met onze huis-

webdesigners van PiWeb is de infrastructuur tot stand gebracht. De secretaris heeft vervolgens 



dit jaar zes Nieuwsbrieven doen verschijnen en een bestand van – uiteindelijk – tweehonderd 

ontvangers aangelegd, waaronder uiteraard de 39 donateurs. 

Onze cursus werd dit jaar ondergebracht bij de Hovo-seniorenacademie en uitgebreid met een 

les van Yme Kuiper en een paar lessen van een bioloog (toegevoegd door Hovo). De belang-

stelling was groot: meer dan veertig inschrijvingen. Het project Stins! ging dit jaar op beschei-

den schaal officieel van start.  

Bestuurslid Rita Radetzky werkte aan een nieuw boek over stinzen, staten en buitenplaatsen 
in Friesland. Na de drie bestaande brochures was behoefte aan een nieuwe uitgave over dit 
onderwerp. Het boek bevat een inleiding over de historische ontwikkeling van de geschiede-
nis van deze gebouwen. De stinzen, staten, buitenplaatsen en stadshuizen worden afzonder-
lijk beschreven. De publicatie is rijk voorzien van zowel historisch als eigentijds beeldmateri-
aal. De foto’s zijn gemaakt door Marieke Balk. Het boek zal op 2 februari 2018 worden aange-
boden aan de Commissaris van de koning. 

Voor de platformavond op 6 november maakten wij gebruik van de gastvrijheid van Vijversburg 

en de bereidheid van de Nederlandse Kastelenstichting om een presentatie te doen verzorgen 

door haar directeur mw. van Limburg Stirum en de wetenschappelijk medewerkster mw. J. van 

Dijk. De opkomst was op deze avond hoog en de sfeer uitstekend.  

De stichting heeft zich voorgenomen in 2018 periodiek een monument ‘in de schijnwerpers’ te 

plaatsen op de website. Hiervoor is een niet onbelangrijke, tijdelijke transformatie van de 

(nieuwe) website in gang gezet. Hier zullen alle ‘state-gerelateerde’ activiteiten in 2018 op een 

aparte pagina worden vermeld. Een uit te brengen folder werd oorspronkelijk ook op deze leest 

geschoeid, maar zal uiteindelijk een breder doel dienen. Hij bevat onder meer een uitgebreide 

agenda voor het gehele jaar. De verschijningsdatum is 11 januari 2018.  

Enkele activiteiten worden mede door onze stichting georganiseerd. Voor het extra werk dat 

dit met zich brengt, heeft het bestuur de hulp ingeroepen van mw. K. Nammensma, die ons zal 

assisteren van augustus 2017 tot eind 2018. In het verslagjaar hebben wij enige tijd gedacht 

dat de assistentie zou komen van een stagiaire - er was al een stage-overeenkomst getekend - 

maar de kandidate trok zich plotseling terug vóór aanvang van haar werkzaamheden. Verder 

ondervinden wij nog steeds de steun van mw. M. Pennewaard, die onder meer een deel van 

de inhoud van de website voor haar rekening neemt.  

Ten slotte: het bestuur heeft zich in 2017 eveneens actief getoond door het bezoek aan ver-

scheidene evenementen, lezingen en conferenties. Het voornemen is dit voort te zetten in 

2018, een jaar dat hiertoe vele mogelijkheden zal bieden. 


