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TEXEL

Zee- en Scheepvaartmuseum
Diek na, r797 AA Den Hoorn
Telefoon 02226-264

openingstijden

mei-september
maandag-vrijdag 13.30-17.00 uur
april en oktober
dinsdag-zaccrdag r 3 .30-17.00 uur
kerst- en crocusvakantic
maandag-zaterdag 13.30-17.00 uur

Een deel 11a11 de collectie Bau111an.n-Verb11rg-Konirig met rechts
1111ee van de vijf tegeltal,lea11x.

De schenking van de collectie Baumann-Verburg
Kon.ing in 1971 door de familie Baumann te Hilvaren
beek aan de gëmeeme Texel is de aanzet geweest op
dit eiland een scheepvaartmuseum op te richten. De
collectie die onder meer schilderijen. prenten, tegel
tableaux en scheepsmodellen omvat, werd na de
aanvaarding door de gemeente eerst enkele jaren in de
Oudheidkamer te Den .Burg tentoongesteld. Onder
tussen werd naar een geschiktere plaats gezocht voor
het huisvesten van deze verzameling. Een onderkomen
werd gevonden in de voormalige Doopsgezinde kerk
van Den Hoorn. Doperse schuilkerken werden
doorgaans 11ermanin,<: genoemd. Dit kerkje ligt niet aan
de straat maar staat enigszins verscholen in de tuin
achter het huis aan de Diek 1 Ja, zoals indertijd werd
geëist van alle van de hervormde kerk afwijkende
kerkgenootschappen.
Na een grondige restauratie van dit omstreeks 1770
gebouwde kerkje opende in 1976 het Zee- en
Scheepvaartmuseum voor het eerst haar demen.
Aanvankelijk werd hier de voornoemde collectie,
aangevuld met enkele prenten en scheepsmodellen uit
het gemeentelijk bezit tentoongesteld. Sindsdien is de
verzameling zodanig uitgebreid dat op bescheiden
schaal prenten en schilderijen gewisseld kunnen
worden. Waar eens de kerkbanken stonden, zijn nu
schilderijen en tekeningen uit de zeventiende tot en
met de negentiende eeuw te zien met zeegezichten en
scheepvaarttaferelen, die een goed beeld geven van de
rol, die Texel in de zeventiende en achttiende eeuw
speelde als 'voorhaven' van de handelsmetropool
Amsterdam. Schepen lagen toen soms maanden op de
rede van Texel te wachten op gunstige wind. Het
eiland was daarom een belangrijke fourageplaats voor
vers drinkwater en voedsel. Voorts is een kleine
collectie navigatie-instrumenten, zeekaarten van de
omgeving van Texel en verschillende scheepsmodellen
opgesteld. Op de galerij wordt doorlopend een
diaprogramma over de rede van Texel verroood.

Het Zee- e11 Scheepvaartmuse11m ligt erzigszirzs vesc/10/et1 i11 de
wi,1 c11 is ondergebracl,t in ee11 11oormalige Doopsgezitlde kerk. Het
linker beeld stelt Neptums voor, het rechter de godin Ceres.
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