Jaarverslag Museum- en Documentatiecommissie 2006
Het is plezierig om te kunnen melden dat het aantal bezoekers aan ons
museum ten opzichte van 2005 is gestegen. Het jaar 2005 was met 1000
bezoekers tegenvallend. Nu zitten we op een aantal van 1200 en dat geeft toch
weer goede moed voor de toekomst.

De excursies, maar vooral de arrangementen

waardigheden zijn hierbij aangesloten, met als

lopen goed. Bij een excursie krijgt men een

doel het gezamenlijk promoten van Franeker. Er

rondleiding door het museum en een diapresen

is een folder ontworpen, die binnenkort naar alle

tatie over de rijke geschiedenis van het kaatsten.

touroperators in Nederland wordt gestuurd. In

Excursies worden meestal geboekt via een

de folder worden zij gewezen op diverse moge

touroperator of door bedrijven en verenigingen.

lijkheden voor een bezoek aan deze mooie stad.

Bij een arrangement krijgen de deelnemers
Schenkingen van het afgelopen jaar:

een rondleiding door het museum, uitleg over

Nieuw is de leskist in de vorm van een ‘Keats’.

• zilveren medailles van wijlen dhr. Anton van der

de spelregels en de mogelijkheid te kijken naar

Deze bevat verschillende materialen om

tv-opnames van kaatswedstrijden. Aansluitend

duidelijk te maken wat kaatsen is, onder andere

maakt men in anderhalf uur actief kennis met

een kaatshandschoen, nappen, kleding, ballen en

de kaatssport. De deelnemers gaan onder leiding

een halffabrikaat van een bal. Met behulp van

van een gediplomeerd kaatstrainer een partijtje

‘praatplaten’ krijgen leerlingen de spelregels uit-

kaatsen op het Sjûkelân of in De Trije.

gelegd. Verder is er achtergrondinformatie voor

Er komen natuurlijk ook regelmatig mensen

de docenten. Het lesmateriaal is geschikt voor de

privé, bijvoorbeeld om iets op te zoeken in onze

groepen vijf tot en met acht van de basisschool.

uitgebreide documentatie. Dat kan variëren van

Onderwijzers kunnen met behulp van de ‘Keats’

gegevens betreffende een familielid dat gekaatst

zelf lesgeven, maar het is ook mogelijk een

heeft tot het verzamelen van informatie voor het

consulent van de KNKB - tevens ex-topkaatser

Ontvangen boeken:

schrijven van een boek over de historie van een

- op school te laten komen. Als afsluiting is er

• J. van Kammen en F. de Vries. 100 jaar kaatsen in

kaatsvereniging.

een educatieve tocht door het museum. Scholen

Het museum is voor particuliere bezoekers

krijgen bericht van dit nieuw ontwikkelde lesma-

opengesteld van begin mei tot en met eind

teriaal en kunnen de ‘Keats’ met financiële steun

september. De openingstijden zijn van 13.00 tot

van de KNKB voor een lage prijs reserveren.

Woude;
• plaquettes, fotoboeken, boeken en ander materiaal van
dhr. Germ Gjaltema;
• bekers (wissel en koningsbekers) van de Federatie
Franekeradeel;
• groene kaatslijnen, proppen en aanmerkblokjes van
dhr. J.J. Hoff te Norg;
• houten telegraaf en kaatshandschoenen van dhr.
H. Sybrandy te Leeuwarden.

Buitenpost. Buitenpost, 2006;
• J. Bangma, A. de Jong en W. Joustra. De Lange. Keizer
onder de kaatskoningen. Leeuwarden, 2006;
• J. Braaksma. Alles oan de hang 2006. Franeker, 2006;

17.00 uur.

• De Keatsfreon, jrg. 15 (2006).

De samenwerking met “Franeker Cultuurstad” is

In verband met de automatisering hebben

goed. Alle plaatselijke musea en andere beziens

wij een financiële bijdrage gekregen van de
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