
Zaterdag 15 september 2018 

Excursie naar Franeker 
 

Op deze dag vindt de jaarlijkse excursie plaats van de Afdeling Friesland van de NGV. Deze keer gaan we naar 

de stad Franeker. Deze excursie is een gezamenlijke activiteit van de NGV en het Genealogysk Wurkferbân, 

deze keer georganiseerd door de NGV. We bezoeken zowel het Museum Martena als het Kaatsmuseum in 

Franeker. 

 

Het Keatsmuseum is in 1972 opgericht en is daarmee het oudste sportmuseum in Nederland. De collectie van de 

Franeker kastelein Schelte Dijkstra was o.m. de basis om te gaan starten met het initiatief voor de oprichting 

van een museum voor de kaatssport. 

In de jaren daarna werd de collectie enorm uitgebreid en groeide het museum uit haar jasje. In het jaar 1995 

kon de bovenverdieping van de voormalige Friesland Bank (Camminghastins) tegen een aantrekkelijke 

vergoeding worden betrokken. Er kwam een geheel nieuwe inrichting en de opening werd verricht door de 

toenmalige staatssecretaris van VWS  mevrouw Erica Terpstra. 

 

Door de verkoop van de Camminghastins moest het pand uiterlijk 31 december 2013 worden ontruimd en dit 

betekende (tijdelijke) sluiting van het Keatsmuseum. 

 

Na een noodgedwongen sluiting van bijna drie jaar kon op 1 september 2016 het nieuwe Keatsmusum aan de 

Voorstraat 76 worden heropend. Een nieuw eigen pand, met een eigentijdse inrichting, met interactieve 

elementen en helemaal klaar voor de toekomst. De renovatie en een deel van de inrichting is verzorgd door een 

groot aantal vrijwilligers van het Keatsmuseum. Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest een dergelijk 

ambitieus project te realiseren. 

 

In het hart van de prachtige historische binnenstad van Franeker staat de Martenastins. Een stadskasteel 

gebouwd in 1506 door edelman Hessel van Martena. Hier is sinds 2006 Museum Martena gevestigd. 

 
Het museum laat allerlei aspecten van de geschiedenis van Franeker zien. De Universiteit van Franeker en de 

allereerste vrouwelijke student, de 17de eeuwse  Anna Maria van Schurman, komen aan bod in 

de vaste tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen zijn gewijd aan de hedendaagse Friese kunst of de 

Friese geschiedenis. Op de bel-etage proeft u de sfeer van voorbije tijden in de schilderijenzaal en de 

porseleinzaal. Een prachtig uitje in Franeker! 

 

Start van deze middag om 13.30 uur, ontvangst in het Museum Martena met koffie/thee. Daarna voor de ene 

groep een rondleiding door het Kaatsmuseum met gids; de andere groep krijgt een rondleiding door het Martena-

museum. Vervolgens weer koffie/thee met iets lekkers. Hierna gaan de groepen wisselen van locatie. Einde van 

de excursie omstreeks 16.00 uur.  

 

Er is ruimte voor 30 personen, twee groepen van 15 mensen. Het is vanwege dit maximum aantal personen 

noodzakelijk dat u zich van te voren opgeeft. Als het aantal boven de dertig deelnemers uitkomt, zullen wij de 

inschrijving stoppen. Deelname is kosteloos.. U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de NGV bij voorkeur 

via de mail op ngvfriesland@ziggo.nl , uiterlijk 10 september 2018. De aangemelde personen krijgen 

voorafgaand aan de excursie nadere informatie over de locatie, het programma enz.  

Let op: tijdens onze bijeenkomst in april heeft al een aantal mensen zich opgegeven. Het aantal vrije plaatsen is 

dus maar beperkt!  
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