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1. INLEIDING 
 
1. A. Aanleiding 

 
  

• De organisatie bestaat uit verschillende onderdelen; namelijk bestuur, beheerders, 

en vrijwilligers. Om duidelijkheid te scheppen in de organisatie is het goed als men 

op één lijn zit. Hierbij kan een beleidsplan helpen. 

• Als geregistreerd museum willen wij het beleid regelmatig tegen het licht houden. 

 

 

1. B. Missie 

 
    De missie van Dekema State is het behoud van het Fries erfgoed zoals wij dat in 

Dekema State laten zien. Het huis is opengesteld voor publiek, zodat men kan leren van 

het rondlopen door een stukje verleden, en daarvan kan genieten. Huis en inrichting en 

omringende tuin geven aanleiding tot het stellen van vragen over dit verleden en 

stimuleren daarmee onderzoek van de geschiedenis. 

 

 

1. C. ICOM-definitie (International Counsel of Museums) 

 
   Het karakter van het landgoed leent zich zoals de missie ook aangeeft heel goed voor 

de ICOM-definitie van een museum als permanente instelling ten dienste van de 

gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het 

maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving 

verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor 

doeleinden van studie, educatie en genoegen. 

 

1. D. Historische schets 

 
      Het landgoed is ontstaan in de middeleeuwen als Stins (verdedigbaar huis) en stond 

ook wel bekend onder de naam Fetsa state en Camstra State. De oudste geschriften zijn 

van de vererving van het huis in de familie Camstra, en uit die tijd stammen ook oude 

kaarten waarop het landgoed als Camstra State staat vermeld. Na die tijd is het terrein 

met gebouwen tot 1996 eigendom geweest van verschillende families waaronder 

natuurlijk de familie Dekema, en de laatste 200 jaar de familie Van Wageningen. 

Vanaf 1990 heeft de familie tot de overdracht in 1996, ondersteund door de “Vereniging 

Vrienden en Vriendinnen van Dekema State”, de State beperkt opengesteld voor publiek. 

Na de overgang tot “Stichting Dekema State”, onder de vleugels van “Stichting Old 

Burger Weeshuis” te Leeuwarden, is er gestart met een grootscheepse restauratie van 

zowel terrein en gebouw als nog aanwezige overgenomen meubels en portretten. 

In 2000 is de inrichting verder gecompleteerd met hulp van de heer Veldman, voormalig 

conservator van Menkemaborg en Verhildersum in Groningen. 

Juni 2001 is de State opnieuw opengesteld voor publiek. 

 

Eigenlijk is de museale historie van Dekema State dus nog maar jong. 



In 17 jaar tijd is er een museum ontstaan met de organisatie eromheen. Het beleidsplan 

zal een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze organisatie. 

 

 

1. E. Hoofddoelstelling 

  
      Hoofddoelstelling is het behouden van het landgoed Dekema State in haar huidige 

vorm en met haar huidige inhoud zoals omschreven in hoofdstuk 2 de collectie, om dit 

cultureel erfgoed te bewaren voor het nageslacht en open te stellen voor het publiek. Dat 

vergt behoud en beheer. 

  

 


