
Klein Jagtlust is één van de locaties van 
het Oranjewoudfestival

ORANJEWOUD FESTIVAL 
Het Oranjewoud Festival vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 
5 juni. Donderdagavond 2 juni treden bij het openingsconcert 
al dadelijk de fameuze Italiaanse pianisten Enrico Pace en Igor 
Roma op, waarna een ieder die dat wil  zich drie dagen kan 
onderdompelen in een zeer gevarieerd en uitgebreid 
programma. Onder meer brengt het Berlage Saxofoonkwartet 
een ode aan Jeroen Bosch (4 juni). Landgoed Oranjewoud 
(plus Overtuin), Oranjestein (Orangerie) en Klein Jagtlust 
verlenen weer hun medewerking als locatie, samen met 
Tjaarda, Belvédère en andere. Het programma staat uiteraard 
op oranjewoudfestival.nl
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SÂNKASTIELEN, JONG GELEERD…
Een samenwerkingsverband van de Stichting Staten en Stinzen met de Friese educatie- en 
erfgoedorganisaties Museumfederatie Fryslân, Keunstwurk, Landschapsbeheer Friesland en Steunpunt 
Monumentenzorg Fryslân ontwikkelt een lesprogramma dat uniek is in zijn soort. Bij ‘Sânkastielen’ staat 
educatieve kwaliteit voorop: het programma sluit aan bij de kerndoelen van het Primair Onderwijs en de 
Canon.  Daarbij is gekozen voor een doorlopende leerlijn: met flexibele lesmodules per leeftijdsgroep is het 
programma gericht op de volledige basisschool. Ook voor de cultuur- en erfgoedsector is het aansprekend, 
doordat er zoveel mogelijk aandacht is voor het Fries-eigene en doordat leerlingen actief bij de staten en 
stinzen betrokken worden: na een introductie in de klas volgt een bezoek aan een state of stins. De 
opdrachten worden aangepast aan de locatie en de leeftijdsgroep. 
Er is een flyer gemaakt die in april rondgestuurd gaat worden naar 430 scholen, aangezien in mei de 
meeste scholen hun programma voor het volgende schooljaar bepalen. De ‘pilot’ voor de lessen is in het 
voorjaar van 2017. Andere scholen kunnen daarna vanaf april 2017 meedraaien. De pilotplekken voor het 
bezoek op locatie zijn Dekema State, Schierstins en Princessehof. 
Staten en Stinzen is betrokken bij de voorbereidingen van het project en geeft inhoudelijke input bij de 
ontwikkeling van het lesmateriaal. Ook willen wij graag in nauwe samenwerking met geïnteresseerde 
stateneigenaren en -beheerders het project zo wijdverspreid mogelijk in Fryslân in gaan zetten, de komende 
jaren. Mochten er staten zijn die nog willen meedoen vanaf voorjaar 2018, laat het even weten aan onze 
stichting. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!
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Kort nieuws & agenda22

AGENDA DEKEMA STATE

Dit seizoen wordt een kleine expositie gewijd aan de vroegere 
bewoner Pieter Dekema (1513-1568) en diens veenafgravingen. 

Tijdens de museumweek (16 tot 24 april) is de state in het eerste 
weekend open (13-17 uur) en kost de toegang slechts € 1. 

Dan volgt op zaterdag 23 april de grote jaarlijkse voorjaarsfair 
Groei en Bloei: 10-17 uur, ruim 60 verschillende kramen  en 
livemuziek. Aan vertier voor de kinderen is gedacht: speurtochten 
binnen en buiten en knutselen. Onder begeleiding kan iedereen 
die er zin in heeft boogschieten. Toegang en parkeren zijn tijdens 
de voorjaarsfair gratis. 

Op zaterdag 14 mei is het de Dag van het Kasteel (landelijk meest 
op Tweede Pinksterdag). De toegangsprijs is normaal, maar er is 
weer livemuziek. 

En op 9 en 10 juli zijn er de Open Imkerijdagen, waar Dekema
State aan meedoet (gereduceerde toegangsprijs). Tuinbaas Wim 
Hoogendam en de tuin komen ook in het tv-programma 
Binnenste Buiten van de NCRV-KRO, maar de datum is nog niet 
bekend. (Zie ook: dekemastate.nl)

STINZENFLORA

Het populaire onderwerp ‘stinzenflora’ 
heeft ook dit jaar tot initiatieven geleid. 
Bij het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is een cursus ‘Leven in een 
stinzentuin’ juist begonnen, 
georganiseerd door Landschapsbeheer 
Friesland. 

De heer W. van Riemsdijk (tuin 
doktershuis Stiens) is een van de 
cursusleiders. Hij is ook de organisator 
van de stinzenfloramonitor
(www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-
monitor), die dit (tweede) jaar is 
uitgebreid.

Het duo Katmarfolk zal dit jaar meer 
dan eens voor livemuziek zorgen op 
Dekemastate

Holwortel (l) en helmbloem
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PLATFORMAVOND EN LEEUWARDEN

FRYSLÂN CULTURELE HOOFDSTAD 2018 

Op 4 november 2015 bood Fogelsanghstate gastvrijheid 
aan de jaarlijkse platformavond van onze stichting. Voor 
een publiek van veertig personen opende de gedeputeerde 
Johannes Kramer het rijtje sprekers, na het welkomstwoord 
van gastheer d’Ansembourg. De laatste liet niet na de 
aandacht te vragen voor het diepgravende onderzoek van 
bureau Noordpeil naar het Veenklooster bos. Provinciaal 
ambtenaar Kees van Stralen ontvouwde hoe het 
monumentenbeleid er de komende jaren gaat uitzien. 

Namens LFCH 2018 lichtte Oeds Westerhof de stand van 
zaken toe. Van hem kwam de suggestie in 2018 
(twee)wekelijks een state centraal te stellen, waar in die 
periode dan ook een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt. 
Ons bestuur staat positief tegenover deze suggestie en 
onderzoekt de haalbaarheid ervan.

Entree Fogelsanghstate

Pièce de résistance van 
Liesbeth Honders in 
Museum Martena

AGENDA PRINCESSEHOF (LEEUWARDEN) EN MUSEUM MARTENA (FRANEKER)

De veelbesproken tentoonstelling ‘de 20e eeuw’ kan nog tot en met 3 juli worden bezocht in het 
Princessehof. De designtentoonstelling van Olivier van Herpt (met 3D-kleiprinter) is er nog tot en met 
september. Na de zomer staat een tentoonstelling over erotiek en keramiek op stapel. 

In Museum Martena loopt tot begin juni de 
Klassieke Salon: portretten en zelfportretten 
van kunstenaars die aangesloten zijn bij de 
jubilerende Klassieke Academie te 
Groningen.



VIJVERSBURG, TYTSJERK

Het Park Vijversburg is vorig jaar ingewijd, maar 
op 2 juli aanstaande zijn ook het huis en de 
nieuwe glazen aanbouw klaar om geopend te 
worden. 
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DE GRAFKELDER VAN DE FAMILIE

SCHWARTZENBERG GEOPEND

In Friesland zijn nog enkele grafkelders van adellijke 
geslachten te vinden op de kerkhoven. Eén ervan , in 
Beetgum, was onlangs in het nieuws. Deze werd 
geopend omdat de weduwe van mr. Wilco Holdinga
Tjalling Camstra baron thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg, Agnes Marie Charlotte Andreae, werd 
bijgezet, twintig jaar na haar man. 
De grafkelder werd omstreeks 1828 gesticht door Georg 
Frederik baron thoe Schwartzenberg. Dit gebeurde als 
gevolg van het verbod op het begraven in kerken. 
Vanaf die tijd werden verschillende familieleden en hun 
echtgenoten bijgezet, in totaal 21 personen. Hun 
namen zijn op metalen plaatjes aangebracht.
Het geslacht Thoe Schwartzenberg kwam oorspronkelijk 
uit Frankenland en vestigde zich in 1545 in Beetgum. 
Vele leden waren grietmannen en raadsheren. Zij 
bezaten de state Groot Terhorne - met prachtige 
tuinaanleg - in Beetgum. De state werd in 1879 
afgebroken. Aan de familie herinnert in Beetgum, 
behalve de grafkelder, een epitaaf, gewijd aan Johan 
Onuphrius thoe Schwartzenberg (overleden in 1584) en 
zijn vrouw Maria von Grumbach in de kerk.

Drs. Rita Radetzky

AGENDA SCHIERSTINS, 
VEENWOUDEN

Nu: tentoonstelling Ein fan ‘e wrâld: Janine van 
Zeeland, Ben van Haaster en Annemarie Gorter.

Za/zo 16/17 april 13.30-17.00 u. -
Museumweekend met rondleidingen 
tuin/gebouw; entree 1 euro,  gratis rondleiding. 

Za. 30 april t/m zo. 19 juni - Expositie Johannes 
Mulders en Friesland (grafische kunst)

Za. 7 mei 20.00 u. - Concert Trio Les Amis: 
accordeon – mandoline – gitaar. Van Vivaldi tot 
Piazzolla

Zo. 26 juni t/m zo.  21 aug. - Zomerexpositie 
‘Kunst uit het dorp’ 

Za. 13 aug. Fietstocht ‘Nieuwe routes langs 
Centrale As’ 


