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Oudste boot van Friesland vertraagd
De komst van de oudste boot van Friesland naar het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, laat nog
even op zich wachten. Het conserveringsproces vraagt meer tijd dan gedacht werd.
De expositie “De Oudste Boot van Friesland” start wel op de geplande datum van 15 februari. Er is
ruimte vrij gehouden voor het bootje. Zodra het arriveert wordt het in de tentoonstelling
opgenomen en neemt het daar een centrale plaats in.
De oudste boot van Friesland is een Middeleeuwse praam, die in 2005 bij graafwerkzaamheden van
de Gasunie is gevonden bij Tirns. De boot is de afgelopen jaren bij de afdeling Scheepsarcheologie
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Lelystad geconserveerd. Dat proces duurde extra lang omdat
in De Meern (Utrecht) enkele Romeinse schepen werden gevonden. Deze kregen voorrang bij het
conserveren.
Tijdens het wachten op de conservering is de boot steeds nat gehouden op een spoelvloer, zodat het
hout niet zou gaan rotten. In 2013 was het eindelijk zover dat de boot kon worden behandeld. Dat
gebeurde in een vacuümtank, waarin het hout werd geïmpregneerd polyethyleenglycol (PEG). Na
een jaar is dat proces klaar.
De schrik was groot toen de planken van de boot uit de tank werden gehaald. Normaal zijn de
planken na zo’n conserveringsproces heel stevig en kan er weer een reconstructie van een boot mee
worden gemaakt. Dat bleek nu niet het geval. Tijdens het jarenlange spoelproces moet er toch
ongedierte in het hout zijn gekomen, want de planken bleken erg aangetast en zijn zeer broos. Dit
maakt het noodzakelijk dat er een stellage gebouwd moet worden, waar de tere planken in gelegd
kunnen worden.
De boot van Tirns komt dus wel degelijk naar Sneek, maar helaas met vertraging. Dit betekent
overigens niet dat er niets te zien is, want de rest van de tentoonstelling is wel klaar. Er zijn modellen
te zien van hoe de praam er uit zou hebben gezien als hij nog helemaal heel was geweest. Ook het
verhaal van de Friese scheepvaart in de Middeleeuwen komt uitgebreid aan bod.
Over enkele weken zal de expositie compleet worden, met de boot uit Tirns. Zeer verzwakt en met
vertraging, maar bij een oude boot van ongeveer 840 jaar oud, moeten we daar maar wat begrip
voor hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Seffinga, directeur van het Fries
Scheepvaart Museum, tel. 0515-414057.

