Persbericht

Sneek, 15 november 2016

Beleef Kerst in het Fries Scheepvaart Museum
Net als vorig jaar zijn de stijlkamers in het Fries Scheepvaart Museum dit jaar weer in kerstsfeer
gehuld. De speciale kerstinrichting is te bewonderen van 20 november 2016 tot en met 8 januari
2017.
Deze keer staat de IJszaal centraal. De nadruk ligt op de strenge winters-van-toen, toen je de
schaatsen onderbond om bij je familie op bezoek te gaan, toen je op het ijs kon aansteken bij een
koek en zopietent en jonge paartjes de kans hadden elkaar beter te leren kennen. Eenmaal thuis was
er warme chocolademelk.
Voor de inrichting met bloemsierkunst zorgen ook dit jaar De Dotters, de studiegroep van Groei en
Bloei afdeling Sneek en enkele andere schiksters. De Dotters bedekken het museum met een winters
laagje, waarbij natuurlijke materialen zoals mos en dennenappels de boventoon voeren.
In de stijlkamers staan ronde theetafels opgesteld, sfeervol ingericht met serviesgoed uit een
particuliere collectie. Stoven en theeketeltjes brengen de bezoekers terug naar de knusheid en
huiselijkheid van vroeger.

A Night at the Museum
Op woensdagavond 7 december, van 19.30 tot 22.00 uur, kunnen bezoekers op een speciale manier
kennismaken met het Fries Scheepvaart Museum.
Mensen-van-vroeger komen tot leven
Terwijl het buiten koud en donker is, daalt de rust neer over het Fries Scheepvaart Museum. Of toch
niet? Bij daglicht hangen de portretten van onze zeehelden zoals Tjerk Hiddes de Vries er dan wel
roerloos bij, doen de vroegere bewoners van de museumpanden er het zwijgen toe en wordt de
diepe zucht van de hardwerkende skûtsjeschipper niet gehoord, maar hoe anders is dat wanneer het
donker wordt. A Night at the Museum staat in het teken van onverwachte ontmoetingen met
verschillende bekende en onbekende personages uit de Friese geschiedenis. Wie durft na
zonsondergang het Fries Scheepvaart Museum nog te bezoeken?
Speciaal voor de dappere bezoeker opent het museum tussen 19:30 uur en 22:00 uur zijn deuren.
Laat de unieke kans om op deze bijzondere manier met het museum en zijn collectie kennis te maken
niet aan u voorbij gaan!
Meezingen met de Martenscantorij
In de Gehoorzaal van het museum zingt de Martenscantorij uit Scharnegoutum een afwisselend en
toepasselijk repertoire. Bezoekers worden van harte uitgenodigd mee te zingen.
http://www.martenscantorij.nl
Koek en zoepietenten
De tuin en het binnenplein van het museum zijn sfeervol ingericht. In het nachtelijk duister kunnen
de bezoekers aansteken bij een koek en zopietent, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd van
een skûtsjetuig.
Ook in de ijzaal staat zo’n koek en zopietent opgesteld.IJszaal.

Lezingen
Tijdens Beleef Kerst in het Fries Scheepvaart Museum worden interessante lezingen gehouden,
aangepast aan het thema van de strenge winters.

Nettie Weenink-van Oort Van vlas tot linnen
Op woensdagen 23 november en woensdag 8 december, om 14.00 uur.
In Nederland is honderden jaren een heel goede kwaliteit vlas verbouwd, ook in Friesland. In elk dorp
in het noorden van Friesland stond een braakhok, voor verwerking van het geoogste vlas. En wie
hebben al dat vlas gesponnen tot garen?
De herkomst en het vervaardigen van linnengoed levert een boeiend verhaal op, evenals de
geschiedenis van de vlastelers en linnenwevers door de eeuwen heen.
Tijdens de zoektocht naar bloeiende vlasakkers en oud linnengoed kwam Nettie Weenink heel
interessante personen, exemplaren en verhalen tegen. Voor haar is het een genoegen de verhalen
over vlasteelt, linnen weven en de inhoud van de linnenkast te vertellen.
Wie oude of interessante tafellakens of servetten in de kast heeft liggen, kan ze meenemen.
Na afloop van de lezing worden ze beoordeeld door Netty Weenink en vertelt ze over de ouderdom
en herkomst.
www.damastuitdekast.nl
Hugo ter Avest over Gebruikszilver
Dinsdag 29 november, om 14.00 uur
Zilver spreekt als edelmetaal bij velen tot de verbeelding. In het verleden dienden zilveren
voorwerpen voor de sier, maar ook als appeltje voor de dorst. Het metaal behield zijn waarde. In
Friesland is een grote variatie aan voorwerpen van dit glimmende metaal gemaakt. Geboortelepels
komen nog steeds veel voor, maar ook werden knottenkistjes, tabakspotten, schotels, bekers en
kerkelijk zilver gemaakt.
Elke zilversmid en stad had zijn eigen keurteken.
Hugo ter Avest is kunsthistoricus en directeur van Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen
en houdt zich vaak met Fries zilver bezig. Hij was onder meer medeauteur van het driedelige
standaardwerk Fries Goud en Zilver, dat in 2014 verscheen.
Meindert Seffinga over Strenge Friese winters
Maandag 19 december, om 14.00 uur
De lezing van Meindert Seffinga gaat over de strenge winters van weleer. In de 18de eeuw is het een
paar keer voorgekomen dat door strenge vorst het zoute water van de Zuiderzee bevroor. Vanuit
Friesland ging men op schaatsen en met arrensleden voor een dag naar de overkant van de zee. In
Hollandse steden als Enkhuizen en Medemblik zaten op zulke dagen rond het middaguur de kroegen
vol met Friezen die zich daar opwarmden, voordat ze terug gingen naar het Heitelân.
In één dag heen en weer naar Holland was in die tijd een onvoorstelbare reis. Het veroorzaakte een
opgetogen gevoel, vergelijkbaar met wat we tegenwoordig rondom de Elfstedentocht beleven. In het
museum worden diverse voorwerpen bewaard, die herinneren aan deze lange winterse tochten.
Wiebe Wijnja over Kortebaanwedstrijden
Donderdag 22 december, om 14.00 uur
Nergens anders is het schaatsen zo belangrijk in Friesland. Zeker in het verleden behoorden
schaatsen tot de standaarduitrusting van iedere rechtgeaarde Fries. Wiebe Wijnja is zo’n
rechtgeaarde Fries, bij wie het schaatsen in het bloed zit. In de jaren ‘50 en’ 60 van de vorige eeuw
maakte hij furore als kortebaanschaatser en bij menige wedstrijd en kampioenschap behaalde hij
successen.
Later werd hij verzamelaar van schaatsen. Tot zijn collectie behoren Middeleeuwse schaatsen van
been en grote krulschaatsen uit de 18de en 19de eeuw, maar ook modernere schaatsen als de
koninginnenschaats en Friese noren. Wijnja houdt van de winter. Ook al zijn de temperaturen ver
boven nul, wanneer Wijnja aan het woord is, wordt het vanzelf een beetje winter.

Rondleidingen
In november en december zijn er speciale kerstrondleidingen voor groepen vanaf acht personen. Een
winterse rondleiding over strenge Friese winters en over schaatsen. U wordt rondgeleid langs
prachtig gedecoreerde stijlkamers met feestelijk et bloemsierkunst en zilver gedekte tafels,

Op de thee in het museum
In de stijlkamers staan ronde theetafels opgesteld, sfeervol ingericht met serviesgoed uit een
particuliere collectie. Stoven en theeketeltjes brengen bezoekers terug naar de knusheid en
gezelligheid vroeger.
Voor groepen is er een speciaal thee-arrangement met heerlijke kerstversnaperingen,

Samenwerking met Galerie BAS10
Galerie BAS10 sluit aan bij het thema van de Friese ijsbeleving en heeft kunstenaars uitgenodigd zich
in de breedste zin te laten inspireren door het winterthema. De resultaten zijn vanaf 10 december te
bekijken bij Galerie BAS10 aan Suupmarkt 10, op steenworp afstand van het Fries Scheepvaart
Museum.
http://www.beeldendaktiefsneek.nl

Informatie
Meer informatie of benieuw naar de prijs van rondleiding, arrangementen of lezingen?
Kijk op onze website www.friesscheepvaartmsem.nl, mail met Grytsje of Joke via
boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl of bel 0515-414057.

Eerste kerstdag en Nieuwjaardag gesloten
Wij zijn open van ma t/m za van 10.00-17.00 uur, op zondag van 12.00-17.00 uur.
Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn we gesloten.

