In de provincies waar
Noorderbreedte zich op
richt zijn twee
scheepvaartmusea, het
Fries Scheepvaartmuseum
in Sneek en het Noordelijk
Scheepvaartmuseum in
Groningen.
Hoewel uiteraard de
kollekties elkaar op vele
punten overlappen, zijn
beide musea totaal
verschillend.

Gonny ten Houten

17de eeuwse doodsbaren van schippers en vissers met een 19de eeuwse beschildering in het Fries Scheepvaartmuseum

SCHEEPVAARTMUSEA IN HET NOORDEN
Fries Scheepvaartmuseum
HET FRIES SCHEEPVAARTMUSEUM HEEFT ALLE

reden om het 5O-jarig bestaan feestelijk te
vieren en de toekomst optimistisch tegemoet
te zien. Daar zag het enige tijd geleden niet
naar uit. In de pers verschenen eind 1986 berichten dat de provincie de subsidie wilde intrekken. Demonstraties, spandoeken, kortom protest, waren het resultaat, er werd druk
gelobbyd en het gevolg daarvan was dat de
rampzalige plannen van de Gedeputeerden
door de Provinciale Staten niet werden overgenomen. Iedereen die het museum een
warm hart toedroeg kon opgelucht ademhalen. De konsternatie had een positief gevolg,
er was veel publiciteit geweest en veel goodwill gekweekt en de toch al bloeiende Vereniging van Vrienden groeide sterk en telt op dit
moment zo'n 1200 leden. De direkteur van
het museum, S. ten Hoeve, die in 1976 bij de
stichting in dienst kwam, prijst zich zeer gelukkig met dit grote aantal.
In 1938 is de Vereniging Het Fries Scheepvaartmuseum opgericht, die tot 1976 het museum exploiteerde en vooral met vrijwilligers

runde. In 1976 is met behulp van de gemeente Sneek een stichting opgericht die nu formeel de leiding heeft. Maar de vereniging is
blijven bestaan en veel leden steunen financieel en vooral metterdaad het museum, sommigen periodiek door bijvoorbeeld zilver te
komen poetsen, restauratiewerkzaamheden
uit te voeren of fondsen te werven, sommigen
vrijwel dagelijks met administratie- of archiefwerk.
Toen de heer Ten Hoeve direkteur werd,
had hij het idee dat hij een soort konservator
zou worden van de bestaande kollektie en
verwachtte hij geen grote uitbreiding daarvan. Het aankoopbudget was en is zeer beperkt, antiek werd duur en mensen zouden
hun bijzondere spullen wel thuis willen houden. Maar tot zijn grote vreugde is het aantal
schenkingen zeer groot, tussen de 400 tot 600
kleine of grote schenkingen krijgt het museum jaarlijks'.
Cirka 60 % van de kollektie is eigendom,
40 % is in bruikleen.
Het museum bestaat uit twee, enigszins gescheiden, gedeelten. In de eerste plaats wordt
een beeld gegeven van allerlei aspekten van

de Friese scheepvaart en de kuituur op en
rond het, al dan niet bevroren, water. Een
kleiner gedeelte wordt de Oudheidkamer genoemd. Het is eigenlijk het streekmuseum
voor Sneek en de Zuidwesthoek. Bezoekers
die voor de scheepvaartafdeling komen,
moeten ook zeker de schitterende kamers
van dit gedeelte gaan bekijken. Hen zal opvallen hoezeer het leven op de wal met het
water verbonden was (en nog is). Veel voorwerpen en schilderijen uit de Oudheidkamer
zouden zo in het scheepvaartgedeelte passen.
De uitbreiding die dit;jaar is voltooid, heeft
oa. geresulteerd in de al lang gewenste Skütsjezaal, waar prachtige modellen staan en een
roef van een skütsje is gebouwd uit oorspronkelijke en nieuwe onderdelen. In het nieuwe
pand is ook de interessante IJszaal te vinden,
waar een authentieke ijszeiler uit 1848 staat
en voorts vele voorwerpen die met vervoer
over het ijs en met ijspret te maken hebben.
Uiteraard is er aandacht voor de Elfstedentocht.
Een andere afdeling geeft een beeld van de
pleziervaart, oa. via de originele kajuit van de
boeier 'Almeri', gebouwd in 1912. Vergelijk

deze luxe ruimte eens met het verblijf voor
een hele schippersfamilie op een skütsje!
Dan is er de zaal met de oude scheepvaart,
met een prachtig model van een Fries statenjacht en mooie oude voorwerpen. Er is een afdeling beroepsvaart, met een echt bootje voor
de ganzenjacht, een 'Wyldsjitterke', kompleet
met houten lokvogels, een afdeling visserij,
een afdeling beurt- en trekvaart, aandacht
voor de Friese Admiraliteit en aandacht voor
de vele ambachten die verbonden zijn met de
scheepvaart.
Zoals men zal merken is de indeling meer thematisch dan chronologisch. Het meeste is geschiedenis, Friese geschiedenis, maar er zijn
ook modellen van modernere jachten en van
een salonboot, die in 1929 op de Friese werf
Langenberg is gebouwd. Zowel voor kenners
als voor leken is er veel te zien.
Noordelijk Scheepvaartmuseum
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in twee fraaie oude panden, het Gotisch Huis, en het Canter Huis. Het laatste is
eigendom van de Vereniging het Noordelijk
Scheepvaartmuseum. Het Gotisch Huis is bij
het 150-jarig bestaan van de Tabaksfabriek
Theodorus Niemeyer aan de gemeente Gro-

De 'Alula' op de binnenplaats van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum

ningen geschonken, die het liet restaureren
en van wie het museum het nu huurt. Behalve de kollektie van het, sinds 1932 bestaande,
scheepvaartmuseum is in deze panden ook
het Tabaksmuseum gevestigd. Deze kollektie
van Niemeyer komt de bezoeker die voor het
scheepvaartmuseum komt vanzelf tegen op
de uitgezette route en is ook erg de moeite
waard.
Wie onder de poort tussen de beide panden
doorgaat, ziet aan z'n linkerhand de 'Alida',
een 15 ton metend binnenvaartscheepje. In
december 1987 werd dit in 1903 in Franeker
gebouwde schip met een gigantische kraan
over de huizen van de oude binnenstad getakeld, om z'n laatste rustplaats te vinden tegenover de ingang van het museum. Vele
vrachten heeft het vervoerd: kaas, een Kop
van Jut, kunstenaars en vele namen heeft het
gehad: 'Nooit Volmaakt', 'Gerli', 'Antonie'.
Door de laatste eigenaar, mede-oprichter van
de Groninger Kunstkring 'De Ploeg', George
Martens, is het schip de 'Alida' genoemd.
Martens maakte met zijn schildervrienden
vele tochten op dit schip. In 1986 heeft het
Noordelijk Scheepvaartmuseum het schip
gekocht en sindsdien wordt het gekoesterd
door medewerkers en vrijwilligers die het terugbrengen in de staat van Kermisschip van
± 1930.
Wanneer men de 'Alida' de rug toe keert en
het museum binnengaat, begint men aan een
reis, trap op, trap af, langs de Noordnederlandse scheepvaart, van de Middeleeuwen tot
heden. Voor minder-validen is dit helaas een
vrijwel onmogelijke tocht. De vele voorwerpen, schilderijen en scheepsmodellen zijn zoveel mogelijk chronologisch uitgestald. Thematische uitstapjes geven inzicht in allerlei facetten die niet specifiek aan één tijd zijn gebonden.
Het begint met enkele overblijfselen van de
middeleeuwse Friese scheepvaart. Heel
West-, Midden- en Noord-Nederland heette
toen Friesland, en Dorestad was een tijd lang
het middelpunt van de Friese handel. Dan
volgt de Hanzetijd, (± 1200-1600). De grote
invloed van de gilden is in verschillende voorwerpen, zoals een houten 'kollektebus' voor
de armen, zichtbaar. De gilden gaven ook de
schippers enige sociale zekerheid. Toen de
gilden in de Franse tijd werden opgeheven en
de maatschappij 'liberaler' werd (dus: ieder
voor zich) ontstord pas de noodzaak om op
de schepen te gaan wonen, hetgeen te zien is
aan de roefjes op de verschillende modellen
van de binnenvaartschepen in latere zalen.
De route volgend komt men in de 'West-In-

diëkamer'. De kooplieden uit het Noorden,
die weinig voordeel hadden gehad van de expansie van de VOC haalden hun schade in
door scheepvaart op West-Indië. Met allerlei
prullaria voeren ze naar West-Afrika, waar ze
slaven kochten; vervolgens werd koers gezet
naar West-Indië om daar de slaven te verkopen en beladen met koffie, suiker en tabak uit
'De West' kwam men weer in Groningen aan.
Er staat een prachtig model van een 'pinas' als
mooi voorbeeld van een in de 17de eeuw in
Groningen gebouwde West-Indiëvaarder.
Na de Friese Admiraliteit belandt men in de
binnenvaart en de turfvaart van na 1650, de
kleine zeevaart met kofschepen en galjoten in
de 18de en 19de eeuw en met koftjalken en
schoeners tot in het begin van deze eeuw.
Men kan zich verbazen hoe kort geleden het
eigenlijk is dat er nog gevaren werd op gigantische, tot de verbeelding van velen sprekende, driemasters. De zolder is een uiterst
boeiende ruimte, geheel gewijd aan scheepsbouw en scheepsuitrusting. Je ruikt de geur
van verse teer bij de werf, van touw bij de
touwslager, je ziet een enorme Singer waarmee zeilen werden gestikt, en ook de timmermanswerkplaats en de smidse zijn levensecht.
Er staan voorts een paar fraaie maquettes van
scheepswerven.
Dit korte artikeltje kan geen recht doen aan
de veelzijdigheid van het museum. De Amelander kamer, de walvisvaart, allerlei voorwerpen uit verre, op scheepsreizen bezochtte
landen (oa. fraai bijeengebracht in het zeemanshuisje), de komplete stuurhut van de
Erebus, een in 1950 gebouwde Groninger
coaster of de grote motorenhal, men moet er
heen gaan om er een indruk van te krijgen.
De direkteur van het museum, de heer Helperi Kimm was tijdens het schrijven van dit
artikel helaas niet bereikbaar. Bij andere gelegenheden heeft hij zich wel eens somber
uitgelaten over de financiële mogelijkheden
van zijn museum. Het is te hopen dat binnen
niet al te lange tijd het Noordelijk Scheepvaartmuseum, net zoals het Fries Scheepvaartmuseum, wat optimistischer de toekomst tegemoet kan zien.
•
Fries Scheepvaart Museum
Kleinzand 14
8601 BH Sneek, tel. 05150-14057
dagelijks geopend van 10.00-12.00 en van 13.30-17.00
uur. Zondags gesloten.
Noordelijk Scheepvaartmuseum
Brugstraat 24-26
9711 HZ Groningen
Geopend di t/m zat. 10.00-17.00 uur
Zondag 13.00-17.00 uur

V

" T i p - -i iiniiMiimij^

56

