
Wij hebben uw foto’s nodig!  
Van 5 juni – 23 augustus 2020 organiseren we in het Fries 

Scheepvaart Museum de SKS jubileumtentoonstelling:  

Eén grote familie  

Centraal in deze expositie staan foto’s uit de albums van de 

schippersfamilies. We hebben in ons museum genoeg foto’s die door vakfotografen zijn gemaakt. We hebben 

in onze collectie bijvoorbeeld veel foto’s van Ger Dijs. Wat wij bij deze tentoonstelling willen laten zien, zijn de 

foto’s die gemaakt zijn door schippers, bemanningsleden en gezinsleden. Per slot van rekening was – en is – het 

skûtsjesilen één grote familie. Tijdens het zeilen hadden schipper en bemanning misschien weinig tijd om 

“kiekjes” te maken. Maar bij de voorbereidingen en de nazit op de volgschepen zijn er wel prachtige foto’s 

gemaakt. En het thuisfront op de wal heeft 

natuurlijk wel het nodige vastgelegd. En naar dit 

soort familiekiekjes zijn we op zoek.   

Oude én nieuwe foto’s  

Je denkt bij een museum meteen aan oude 

foto’s. Die zijn meer dan welkom. Maar het gaat 

om 75 jaar SKS! Dus ook foto’s van 10 of 20 jaar 

geleden willen we graag laten zien. En natuurlijk 

ook de digitale foto’s, van de laatste tijd. De 

oproep is dus om in oude én nieuwe familie-

albums op zoek te gaan naar foto’s. En dan het 

liefst foto’s met mensen daarop.  

 

En hoe komen die foto’s dan in de expositie?     Dat kan op verschillende manieren. 

Scannen in het museum 

In het museum kunnen we ze scannen en dan krijgt u na een tijdje het albums of de foto’s weer terug. Wel even 

bellen voor een afspraak, zodat we weten wie welke foto’s heeft gebracht.  

Zelf scannen 

U kunt de foto’s ook zelf scannen. Maar dan wel graag in een zeer hoge resolutie. Want sommige foto’s willen 

we groot afdrukken. Wij scannen zelf op 800 dpi. U kunt de foto’s op een stickje zetten en naar ons toesturen. 

Als bijlage bij een mail lukt het niet. Daar zijn de foto’s te “zwaar” voor. Digitaal versturen lukt veel beter via 

www.wetransfer.com  En dan naar info@friesscheepvaartmuseum.nl  Digitale foto’s kunnen op dezelfde manier 

via Wetransfer verstuurd worden.  

Namen noteren 

Voor de bezoekers is het natuurlijk fijn dat ze weten wie 

ze op de foto’s zien. Noteer daarom graag ook de namen.  

Wacht niet te lang 

Voor je het weet is het zover. Wij hebben de foto’s het 

liefst in de maanden maart en april, zodat we ze kunnen 

verwerken in de expositie. Neem dus graag zo snel 

mogelijk contact op met:  

Meindert Seffinga – 0515-414057 – 

seffinga@friesscheepvaartmuseum.nl  
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