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TEXEL

Maritiem Museum
Barentszstraat 18, 1792 AD OudeschjJd
Telefoon 02220-4956
openingstijden

april-oktober
dinsdag-zaterdag 9.00-17.oo uur
kerst- en crocusvakantie
dinsdag-zaterdag 9.00-17.00 uur

In 1980 bestond de haven van Oudeschild 200 jaar.
Naar aanleiding van dit feit heeft een groep
vrijwilJigers de stoot gegeven tot het oprichten van het
Maritiem Museum. Het museum werd ondergebracht
in een interessant gebouwencompJex aan de haven.
Het geheeJ bestaat uit twee oude graanpakhuizen en
een wierschuur, gelegen naast de vo.ormalige
korenmolen.
In de wicrschuur is een tentoonstelling ingericht met
a!Je mogelijke, soms uiterst bizarre vondsten die in de
loop der jaren op de Texelse kust zijn aangespoeld,
zoals een aantal chirurgische instrumenten en een dak
van een driemast-schoener.
De twee pakhuizen zijn ingericht met een expositie
van vondsten uit wrakken van schepen die in de
omgeving zijn gezonken, opgedoken door leden van
d<; Texelse duikclub. Hieronder bevinden zich a!Jerlei
gebruiksvoorwerpen, die de schepelingen destijds
gebruikten. Daarnaast zijn ook grotere stukken naar
boven gebaald, zoals ankers, kanoo11en, affuiten en
scheepsonderdelen. Het conserveren en tentoonstellen
van houten voorwerpen is een moeilijke zaak; wat
eeuwen in het zoute water heeft gelegen, kan niet zo
maar in een vitrine worden getoond. Langdurige
conserverende behandeling is in bijna alle gevallen
noodzakelijk. Sommige stukken zijn daarom in met
water gevulde bakken geëxposeerd. Verschillende van
de gebruiksvoorwerpen zijn slechts bekend uit een
afbeelding of beschrijving; zij kunnen nu behulpzaam
zijn bjj het oplichten van een tipje van de sluier over
het lev-en aan boord van de toenmalige zeilschepen,
waarover nog steeds weinig bekend is.
Sinds 1981 is op de tweede verdieping een tentoon
stelling gewijd aan de opstand van de Georgiërs tegen
de Duitse bezetter in april 1945. Deze groep Georgiërs
had zich aan de Duitse zijde geschaard en was op Texel
gestationeerd om de kust te verdedigen. Door deze
opstand hoopten zij zich te rehabiliteren en een
ongehinderde terugkeer naar Rusland te bewerk
stelligen. De opstandelingen zijn vrijwel allen
omgekomen. In een aparte zaaJ vindt op gezette tijden
een video-presentatie over deze opstand plaats.
Het is de bedoeling het museumcomplex aan de haven
uit te breiden door het herbouwen van elders van
Texel overgebrachte gebouwen, zoals een redding
boothltiS en een wierschuur. Zo zal op den duur op het
museumterrein een complex van pakhuizen, schuren
en huizen komen te staan, die de herinnering aan
Texels verleden levend houdt.

Bove11: Op het plein voor het museum staat tegen een stapel
jutl1out defiets van stra11djuller Cor Ellen.
Onder: foterie11r van het jutlersnmse11rn.

Recent is dit bronzen kano11, vervaardigd in 1638 Ie
E11kl111izen, bo11e11 111nler gehaald.
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