
Beknopt verslag lezing en ledenvergadering 29 september 2021 
 

 
 
 
Voorstraat 65                                        www.vriendenfraneker.nl                                         0517-234524  
8801 LB Franeker                              secretaris@vriendenfraneker.nl 
 
 

Locatie: Martinikerk 

Aantal belangstellenden: plm. 45 

Lezing ‘Een grijs verleden? Historisch kleurgebruik bij gebouwen’ door Siebe van Seijen, restauratiearchitect bij Adema 

Architecten te Dokkum. 

Rolf Bremmer opent de avond met het voorlezen van het gedicht ‘Kijk omhoog’ van Arjan Keene, over het Planetarium. 

Siebe van Seijen laat ons met een nieuwe blik kijken naar de bebouwde omgeving. Oude zwart-wit foto’s laten niet zien 

welke kleuren er in het verleden zijn gebruikt maar daar is veel studie naar gedaan. Zo veranderde de kleurstelling van 

lichte kleur natuursteen in de 17e naar donkerder baksteen in de 18e eeuw, van warme kleuren op de kozijnen naar witte 

omlijstingen van ramen en deuren. In de vorige eeuw kwamen er meer pigmenten beschikbaar en lieten Jugendstil en Art 

Déco meer kleurgebruik toe. Ook was er een ontwikkeling naar winkelpuien in bruintinten of met gelakt hout. 

Zo kent iedere periode haar eigen kleuren en kunnen we niet spreken van één ‘echte’ kleur. Het idee dat deuren 

monumentengroen moeten zijn en kozijnen wit, blijkt maar een idee te zijn. 

Sommige steden (zoals Dordrecht) gaan over tot een stadsspecifiek kleurenpalet, ofwel een waaier van kleuren waar uit 

gekozen kan worden. Een goed voorbeeld van zo’n kleurenpalet is de wijze waarop het St. Anthonygasthuis in de Grote 

Kerkstraat in Leeuwarden gerestaureerd is. 

Verder vertelt Van Seijen over het onderzoek naar kleurlagen in interieurs, bijvoorbeeld in  Museum Martena. Ook hier zijn 

interessante ontdekkingen gedaan. 

 

Ledenvergadering (plm. 20 leden aanwezig). 

1. De voordracht voor Rolf Bremmer als voorzitter en Thiadrik Twerda als bestuurslid wordt bij acclamatie 

aangenomen, nadat zij zich aan de leden hebben voorgesteld. 

 

2. Verslag van de vorige vergadering (te vinden op onze website). Geen opmerkingen. De volgende keer zal in de 

agenda de link worden vermeld (https://www.vriendenfraneker.nl/ledenvergadering-2019, te vinden onder 

‘Vrienden’). 

 

3. In 2020 konden we vanwege de coronapandemie geen ledenvergadering houden. Daarom komt dit jaar het 

jaarverslag en financieel verslag van zowel 2019 als 2020 aan de orde. 

De kascommissie 2019 bestaat uit Thiadrik Twerda en Theo Huitinga. Zij hebben de stukken gecontroleerd en in 

orde bevonden, derhalve verlenen ze decharge aan het bestuur (zie ook https://www.vriendenfraneker.nl/jaar-

financieelverslag-2019). 

De kascommissie 2020 bestaat uit Theo Huitinga en Paul Zijlstra. Zij hebben de stukken gecontroleerd en in orde 

bevonden, derhalve verlenen ze decharge aan het bestuur (zie ook https://www.vriendenfraneker.nl/jaar-

financieelverslag-2020). 

Voor de nieuwe kascommissie melden zich Paul Zijlstra en Harry van Velzen. 

 

4. Na ruim dertig jaar werd het tijd de statuten van de vereniging aan te passen. De nieuwe wetgeving omtrent 

bestuurlijke verantwoordelijkheid (WBTR) maakt daar deel van uit. 

De concept statuten worden voorgelegd ter bespreking. Er is één reactie binnengekomen, van Albert Nauta, met 

een aantal suggesties. Hij stelt onder meer voor om onze doelen en werkwijze op een aantal punten nader te 

specificeren. Thiadrik Twerda licht toe dat zoiets als nadeel heeft dat we onszelf daarmee beperken; juist door de 

doelen breed te formuleren kunnen we er zelf nog inhoud aan geven. Bij een recente bezwaarprocedure wilde de 

gemeente ons zelfs niet-ontvankelijk verklaren op grond van een artikel in onze huidige statuten, dat moeten we 

in de toekomst zien te voorkomen. 

Enkele andere leden hebben vragen en opmerkingen n.a.v. de conceptstatuten. We spreken af dat we nut en 

noodzaak van de toevoeging ‘beheren van een website’ met de notaris zullen overleggen en dat we de meeste 

suggesties zullen opnemen in het huishoudelijk reglement. 

Aangezien niet het quorum van twee/derde van de leden aanwezig is, volgt goedkeuring door de leden in de 

eerstvolgende vergadering, binnen 30 dagen. 
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5. Ontwikkelingen, o.a.: 

◦ Het Historisch Centrum Franeker is een zelfstandige, financieel onafhankelijke  stichting geworden. 

Piet Postma bedankt onze vereniging uit naam van Arjo Hillebrand die verhinderd is. Rolf Bremmer raadt de 

leden een bezoek aan de stadhuiskelder aan. 

◦ Leegstand en verloedering: dit punt heeft onze voortdurende aandacht, ook richting gemeente. 

◦ Gevelstenen: we hebben pogingen gedaan om de gevelstenen, ondergebracht bij het Museum Martena, 

zichtbaar voor het publiek aan te brengen – bijvoorbeeld aan het Hortusterrein – in plaats van in te metselen 

in een (achter)muur van het Coopmanshûs. De gemeente heeft echter al een toezegging gedaan aan de 

eigenaren van het Coopmanshûs. We geven nog niet op. 

◦ Garagedeuren: de gemeente eist dat bewoners in de binnenstad op eigen terrein parkeren, wat vaak leidt tot 

een garage op de begane grond, met lelijke deuren aan de straat. 

◦ Pijp Vlietstra: het terrein is verkocht aan Akkerman Investgroup. Er komen woonhuizen. Wij maken ons hard 

voor behoud van de schoorsteen en hebben een gesprek aangevraagd. 

◦ Het muurmozaïek van de landbouwschool, dat al heel lang onze aandacht heeft, komt eindelijk in het 

landbouwmuseum. 

 

6. Verkiezing stimuleringsprijs ‘De Mispel’. 

Een mispel is een lekkere vrucht, echter hij is maar kort houdbaar en verrot al snel. Dit geldt ook voor panden of 

terreinen waar niet goed op wordt gepast. 

Het publiek heeft objecten mogen nomineren voor deze prijs. Uit de nominaties heeft een commissie van drie 

leden van onze vereniging een voordracht gemaakt van vijf objecten. Er kan nog t/m 30 september worden 

gestemd wie De Mispel mag ontvangen. 

 

7. Franicker. 

Anne Nippel doet een oproep voor artikelen voor nummer 22. 

 

8. Volgende ledenvergadering om de statuten te bekrachtigen vindt plaats op 27 oktober 2021 in De Rank. 

 

9. Rondvraag. 

Geen vragen. 
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